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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π.
Αντικείμενο του Κεφαλαίου 1 είναι η μέτρηση της πορείας και προόδου υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου
Μάθηση 2014-2020». Κύριο ερώτημα σε αυτή την ενότητα είναι ο βαθμός που τα
σχεδιαζόμενα οφέλη από την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ έχουν στην πράξη
επιτευχθεί.
Για

την

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας

υλοποίησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 20142020», λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:


Ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μέσω της αποτίμησης στοιχείων της
φυσικής και της οικονομικής ολοκλήρωσης της κάθε παρέμβασης ξεχωριστά.



Αποτίμηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι στο χρονικό
σημείο αναφοράς (31/12/2018)1 καθώς και αποτύπωση των παραγόντων που
οδήγησαν

σε

καθυστερήσεις

κατά

την

υλοποίηση

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος (ΕΠ).


Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών
εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων για το 2023.

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εστιάζει στην εξέταση της ποιότητας και της
προόδου υλοποίησης του ΕΠ σύμφωνα με:


Τη διακρίβωση, κατά τη φάση της υλοποίησης, του βαθμού επίτευξης ή
πραγματοποίησης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της παρέμβασης, κυρίως σε
επίπεδο εκροής φυσικού αντικειμένου.



Την εκτίμηση επίτευξης των αποτελεσμάτων των έργων και την προβολή του
ρυθμού υλοποίησης του ΕΠ.

Κατά την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης εξετάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
και γίνεται αναφορά στους λόγους που επηρεάζουν την εφαρμογή των Αξόνων
Προτεραιότητας. Έπειτα γίνεται εξέταση της πορείας υλοποίησης των δεικτών εκροής και
αποτελέσματος βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς επίσης και εκτίμηση για την

1

Αναφορά ΟΠΣ (31/12/2018) με στοιχεία που ελήφθησαν στις 23/05/2019 και συμπληρωματικά στοιχεία για
συγκεκριμένους δείκτες στις 23/7/2019.
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επίτευξη στόχων 2023, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πορεία υλοποίησης καθώς και τις
προγραμματιζόμενες νέες δράσεις.
Τέλος και αναφορικά με τη μεθοδολογία που αξιοποιείται στο παρόν κεφάλαιο
σημειώνονται τα κάτωθι:


Για τη διατύπωση των αξιολογικών παρατηρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη το
χρονικό σημείο υλοποίησης του Προγράμματος χρησιμοποιείται η ακόλουθη
προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση του βαθμού ενεργοποίησης (ΒΕ), ενός Άξονα
Προτεραιότητας (ΑΠ) ή μιας Επενδυτικής Προτεραιότητας (Επενδ.Πρ.) και του ΕΠ
συνολικά:
Βαθμός Ενεργοποίησης:

Αξιολόγηση

Εντάξεις /Συνολική Δημόσια
Δαπάνη (ΣΔΔ)



0%<=ΒΕ<=50%

Χαμηλός

50%<=ΒΕ<=65%

Μέτριος

65%<=ΒΕ<=80%

Ικανοποιητικός

80%<=ΒΕ<=100%

Υψηλός

Αντίστοιχα, για τις νομικές δεσμεύσεις, η ως άνω κλίμακα διαφοροποιείται στο
πλαίσιο των εκτιμήσεων για τον ανάστροφο προγραμματισμό για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων, και έχει ως ακολούθως ανά Άξονα Προτεραιότητας ή
Επενδυτικής Προτεραιότητας και του ΕΠ συνολικά:
Βαθμός Συμβασιοποίησης:

Αξιολόγηση

Νομικές δεσμεύσεις/ΣΔΔ
0%<=ΒΣ<=40%

Χαμηλός

40%<=ΒΣ<=55%

Μέτριος

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

7

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.



55%<=ΒΣ<=70%

Ικανοποιητικός

70%<=ΒΣ<=100%

Υψηλός

Για την οικονομική ολοκλήρωση (απορρόφηση) χρησιμοποιείται διαφορετική
κλίμακα, βάση του χρονικού σημείου υλοποίησης του Προγράμματος.
Βαθμός Απορρόφησης:

Αξιολόγηση

Δαπάνες/ ΣΔΔ



0%<= ΒΑ<=20%

Χαμηλός

20%<= ΒΑ<=30%

Μέτριος

30%<=ΒΑ<=40%

Ικανοποιητικός

40%<=ΒΑ<=100%

Υψηλός

Ως αποτελεσματικότητα σε φυσικούς όρους ορίζεται η πρόοδος υλοποίησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με τους προγραμματισθέντες
στόχους, σε επίπεδο επενδυτικών προτεραιοτήτων, Αξόνων Προτεραιότητας και ΕΠ.
Σε οικονομικούς όρους, η Αποτελεσματικότητα αντιστοιχεί στο δείκτη: Δείκτης
Αποτελέσματος 1 = Δαπάνες/Προϋπολογισμός, ενώ σε όρους φυσικού
αντικειμένου ο δείκτης εκφράζει την πρόοδο της φυσικής υλοποίησης σε κάθε
επιμέρους επίπεδο και υπολογίζεται από τη σχέση: Δείκτης Αποτελέσματος 2 =
Υλοποίηση/Στόχος Φυσικού Αντικειμένου συμβασιοποιημένων έργων.
Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στο σύνολο του Άξονα ή του ΕΠ
επιτυγχάνεται με την από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγιση και με βάση
τη χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε επιπέδου: Έργο → Επενδυτική Προτεραιότητα →
Άξονας Προτεραιότητας → Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα. Δηλαδή, η ανάλυση της
προόδου της φυσικής ολοκλήρωσης ανάγεται από το επίπεδο του Έργου διαδοχικά
στο επίπεδο της Επενδυτικής Προτεραιότητας, του Άξονα Προτεραιότητας και του
συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο
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υπολογισμός των δεικτών αποτελεσματικότητας, δηλαδή επιτευχθείσα φυσική
ολοκλήρωση προς φυσικό στόχο.
Η χρηματοδοτική στάθμιση κάθε δομικού επιπέδου του ΕΠ στο αμέσως επόμενο
επίπεδο, λαμβάνει υπόψη τα συμβασιοποιημένα έργα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), ήτοι η Συνολική
Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά Επενδυτική
Προτεραιότητα (Επενδ.Πρ.) και κατηγορία Περιφερειών, καθώς και οι σχετικοί δείκτες
αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου.
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1.1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους
αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018.

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η συνοπτική αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του
ΕΠ σε όρους αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας με χρονικό σημείο
αναφοράς την 31/12/2018.
Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται η πορεία των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και του
ποσοστού απορρόφησης μέσω της χρήσης κατάλληλων διαγραμμάτων που ακολουθούν.
Ενεργοποίηση του ΕΠ (Εντάξεις)
Η ενεργοποίηση του ΕΠ (συνολική δημόσια δαπάνη ενταγμένων έργων/συνολικός
προϋπολογισμός ΔΔ) ανέρχεται σε ποσοστό 62% (2,01 δις €),και κρίνεται μέτρια στο εν
λόγω χρονικό σημείο υλοποίησης και θα πρέπει να επιταχυνθεί στο πλαίσιο της λήξης της
παρούσης προγραμματικής περιόδου. Ο βαθμός ενεργοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας
αποτυπώνεται στο διάγραμμα 1, που ακολουθεί.

Διάγραμμα 1: Εντάξεις (31/12/2018)
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Συμβασιοποίησητου ΕΠ (Νομικές Δεσμεύσεις)
Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται σε 1.825.796.125,00 € και
αντιστοιχούν σε ποσοστό 56% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του
Προγράμματος και στο 90,6% του συνόλου των ενταγμένων έργων. Ο βαθμός
συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται ικανοποιητικός στο πλαίσιο της παρούσης
ενεργοποίησης του ΕΠ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας
αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Διάγραμμα 2: Νομικές Δεσμεύσεις (31/12/2018)

Απορρόφηση (Πληρωμές)
Οι πληρωμές ανέρχονται στα 1.199.619.752 € και αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,9% επί του
συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του ΕΠ και στο 65,7% των νομικών
δεσμεύσεων. Ο βαθμός απορρόφησης θεωρείται ικανοποιητικός στο πλαίσιο της παρούσης
ενεργοποίησης του ΕΠ. Σημειώνεται ότι στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 6 και 9 ο βαθμός
απορρόφησης είναι υψηλός, στους άξονες 5 και 8 ικανοποιητικός, στους άξονες 3 και 4
είναι μέτριος, ενώ υστέρηση εμφανίζεται στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 7 και στους
άξονες της τεχνικής βοήθειας.
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Διάγραμμα 3: Ποσοστό Απορρόφησης 31/12/2018 (Πληρωμές)
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Πίνακας 1: Πορεία Υλοποίησης ΕΠ ανά ΑΠ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΝ ΔΔ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

[1]
1 Συστημικός Παρεμβάσεις των
θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας
2 Βελτίωση Προοπτικών
Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου
Δυναμικού
3 Διευκόλυνση της Πρόσβασης
στην Απασχόληση των Νέων
έως 29 ετών
4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
6 Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος
7 Ανάπτυξη της Διά Βίου
Μάθησης και Βελτίωση της
Συνάφειας της εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας
8 Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και
της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά
εργασίας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
9 Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και
της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά
εργασίας στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

[3]

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

[5]
ΠΟΣΟ
5.093.149

[3]/[1]
60,6%

42,7%

70,4%

12,5%

20,6%

29,3%

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
(Δείκτης 1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
(Δείκτης (Δείκτης (Δείκτης 1) (Δείκτης 2) (Δείκτης
1)
2)
3)
[4]/[1]
[4]/[3]
[5]/[1]
[5]/[3]
[5]/[4]

40.671.102

AΡ
10

[2]
ΠΟΣΟ
34.198.649

%
84,09%

24.665.414

[4]
ΠΟΣΟ
17.370.024

1.194.697.426

20

992.157.604

83,05%

866.881.616

788.808.222

531.480.152

72,6%

66,0%

91,0%

44,5%

61,3%

67,4%

574.248.775

12

289.930.195

50,49%

260.772.763

258.808.438

144.860.251

45,4%

45,1%

99,2%

25,2%

55,6%

56,0%

100.150.216

28

64.441.496

64,34%

50.099.662

44.950.127

29.640.234

50,0%

44,9%

89,7%

29,6%

59,2%

65,9%

29.306.622

25

20.685.695

70,58%

16.149.369

14.238.178

8.989.400

55,1%

48,6%

88,2%

30,7%

55,7%

63,1%

802.020.679

74

609.972.073

76,05%

563.147.213

520.214.216

400.878.039

70,2%

64,9%

92,4%

50,0%

71,2%

77,1%

356.144.557

19

275.178.067

77,27%

153.517.275

112.945.363

31.774.364

43,1%

31,7%

73,6%

8,9%

20,7%

28,1%

85.944.400

57

55.811.456

64,94%

44.449.266

40.128.477

29.615.113

51,7%

46,7%

90,3%

34,5%

66,6%

73,8%

25.469.580

50

22.503.321

88,35%

16.934.423

15.378.841

12.310.570

66,5%

60,4%

90,8%

48,3%

72,7%

80,0%

42.043.286

6

26.075.394

62,02%

18.140.589

12.112.150

4.637.645

43,1%

28,8%

66,8%

11,0%

25,6%

38,3%
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΝ ΔΔ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

[1]
11 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σύνολο

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

[3]

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

[5]
ΠΟΣΟ
262.725

[3]/[1]
32,0%

21,5%

67,2%

8,7%

27,2%

40,5%

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
(Δείκτης 1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
(Δείκτης (Δείκτης (Δείκτης 1) (Δείκτης 2) (Δείκτης
1)
2)
3)
[4]/[1]
[4]/[3]
[5]/[1]
[5]/[3]
[5]/[4]

3.015.648

AΡ
6

[2]
ΠΟΣΟ
1.660.620

%
55,07%

965.982

[4]
ΠΟΣΟ
648.750

883.543

6

485.986

55,00%

290.001

193.339

78.110

32,8%

21,9%

66,7%

8,8%

26,9%

40,4%

3.254.595.834

318

2.393.100.557

73,5%

2.016.013.574

1.825.796.125

1.199.619.752

61,9%

56,1%

90,6%

36,9%

59,5%

65,7%
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Πλαίσιο Επιδόσεων Ε.Π.
Με την αναθεώρηση 2018 έγιναν οι ακόλουθες βασικές επικαιροποιήσεις/ τροποποιήσεις του
Πλαισίου Επιδόσεων:


Επικαιροποιήθηκαν, όπου ήταν αναγκαίο, οι τιμές-στόχοι για το 2023 για τους δείκτες
εκροών και τους οικονομικούς δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας που συνδέονται με
εκείνες τις Επενδυτικές Προτεραιότητες στις οποίες κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι, ήτοι
για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 4, 5 και 6. Σημειώνεται ότι για τις τιμές-στόχο
ελήφθησαν επίσης υπόψη τα μέσα κόστη των παρεμβάσεων ανά ωφελούμενο, όπως αυτά
προκύπτουν τόσο από τα δεδομένα της πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, όσο και από τα δεδομένα της εξειδίκευσης για όσες δράσεις
επρόκειτο να ενεργοποιηθούν στο μέλλον.



Επικαιροποιήθηκε το ορόσημο 2018 για τον οικονομικό δείκτη του ΑΠ3 λόγω της αλλαγής
της πολιτικής της ΕΕ για την ΠΑΝ, η οποία προβλέπει την παράταση της υλοποίησης των
σχετικών παρεμβάσεων έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου.



Αντικαταστάθηκαν οι δείκτες εκροών T4844, «Συμμετέχοντες έως 24 ετών», και T4845,
«Συμμετέχοντες 25-29 ετών», από το δείκτη 10301, «Συμμετέχοντες έως 29 ετών», για τον
όποιο τόσο το ορόσημο του 2018 όσο και η τιμή-στόχος για το 2023 επικαιροποιήθηκαν
λαμβάνοντας υπόψη αφενός την αλλαγή της πολιτικής της ΕΕ για την ΠΑΝ και αφετέρου τα
μέσα κόστη των παρεμβάσεων ανά ωφελούμενο, όπως αυτά προκύπτουν τόσο από τα
δεδομένα της πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, όσο και
από τα δεδομένα της εξειδίκευσης για όσες δράσεις είναι νέες και πρόκειται να
ενεργοποιηθούν στο μέλλον.



Προστέθηκε ο δείκτης 11501, «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις», ο οποίος εκφράζει την εκροή σημαντικών δράσεων του
Προγράμματος (εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική στήριξη των σχολικών
μονάδων), ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματά της, στη θέση του δείκτη 11511,
«Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές)».



Τροποποιήθηκε ο τίτλος και ο κωδικός του δείκτη 11510, «Αριθμός σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου», σε 11518, «Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου», δεδομένου ότι υιοθετήθηκε
νέα μεθοδολογία μέτρησής του στο πλαίσιο της οποίας ο δείκτης προσλαμβάνει σωρευτικό
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χαρακτήρα. Ως συνέπεια της αλλαγής αυτής, αυξήθηκε το ορόσημο και η τιμή-στόχος του
δείκτη.


Επικαιροποίηθηκε το ορόσημο 2018 για τον οικονομικό δείκτη του ΑΠ7. Η επικαιροποίηση
αυτή αποτελεί συνεχεία της συμφωνίας των ελληνικών αρχών με τις υπηρεσίες της ΕΕ για τη
χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και οφείλεται σε επιπλέον μειώσεις
πόρων για τις δράσεις αυτές από το ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ με αντίστοιχη αύξηση της
χρηματοδότησής τους από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ.



Αυξήθηκε το ορόσημο και η τιμή-στόχος του δείκτη Τ4957, «Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ» στον ΑΠ6, για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών, ενώ αντίθετα,
για λόγους που αφορούν την πραγματική συμμετοχή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης όπως αυτή προκύπτει από τη χωροθέτησή τους, μειώθηκε το ορόσημο και η
τιμή-στόχος του δείκτη στον ΑΠ8.



Αφαιρέθηκε από τον ΑΠ9 ο δείκτης Τ4957, «Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ», διότι δεν λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ως άνω πλαίσιο, καταγράφηκε στις 31.12.2018, πλήρης επίτευξη σε όλους τους
στόχους που έχουν τεθεί για το πλαίσιο επίδοσης. Συγκεκριμένα:
Σε σχέση με τους οικονομικούς δείκτες (F100), καταγράφεται επίτευξη των οροσήμων που είχαν
τεθεί για το 2018. Υψηλά ποσοστά επίτευξης που παρατηρούνται σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών του ΑΠ2, στον ΑΠ4 και στον ΑΠ5, και οφείλονται στην υλοποίηση των εμπροσθοβαρών
δράσεων του ΕΠ. Επισημαίνεται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του ΑΠ7, η μικρή
υστέρηση στην επίτευξη του οροσήμου για το 2018 (92%).
Σε σχέση με τους δείκτες εκροής του Πλαισίου Επίδοσης, για όλους τους δείκτες η επίτευξη
υπερβαίνει το 85%, και η πρόοδός τους ακολουθεί αυτή των οικονομικών δεικτών. Επισημαίνεται
ότι στην Επενδ.Πρ. 10.ii η επίτευξη του δείκτη Τ4957, Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑμεΑ ή από
ΕΚΟ, βρίσκεται λίγο πάνω από το 85% σε όλες τις περιφέρειες. Τέλος, στην ΕΠ 10.iv τα ορόσημα για
το 2018 για το δείκτη 11512, Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, υπερβαίνουν το 85%, λόγω της καθυστέρησης της
ενεργοποίησης εξαιτίας των αιρεσιμοτήτων και των προβλημάτων στην καταχώρηση των στοιχειών
συμμετεχόντων. Στον Πίνακα 2, αποτυπώνονται αναλυτικά οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, ανά
Άξονα Προτεραιότητας και Κατηγορία Περιφέρειας και η επιτευχθείσα τιμή στις 31.12.2018.
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Πίνακας 2: Επίτευξη Πλαισίου Επιδόσεων
Ποσοστό
ΑΠ

(1)

Τύπος
δείκτη

Κωδικός
αναγνώρισης

(2)

(3)

Δείκτης
(4)

Μονάδα
μέτρησης
(5)

Ταμείο
(6)

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018
σύνολο

Επιτευχθείσα τιμή
31/12/2018

(7)

(8)

(9)

Επίτευξης
Οροσήμου για το
2018

Τελικός στόχος
(2023) σύνολο
(11)

(10) = (9)/(8)

1

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.000.000

4.094.010,12

31.978.834
102,35%

1

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

500.000

522.794,13

1

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

450.000

476.344,76

3.429.654

CO20

Aριθμός έργων πλήρως ή
μερικώς εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

8

8

17

Aριθμός έργων πλήρως ή
μερικώς εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις

Αριθμός

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

8

Aριθμός έργων πλήρως ή
μερικώς εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις

Αριθμός

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

1

1

1

2

O

O

O

F

CO20

CO20

F100

ΕΚΤ

104,55%

5.262.614

105,85%

100%

8

17
100%

ΕΚΤ

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

8

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

130.000.000

8

17
100%

315.146.547,43

737.820.573
242,42%
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Ποσοστό
ΑΠ

(1)

Τύπος
δείκτη

Κωδικός
αναγνώρισης

(2)

(3)

Δείκτης
(4)

Μονάδα
μέτρησης
(5)

Ταμείο
(6)

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018
σύνολο

Επιτευχθείσα τιμή
31/12/2018

(7)

(8)

(9)

Επίτευξης
Οροσήμου για το
2018

Τελικός στόχος
(2023) σύνολο
(11)

(10) = (9)/(8)
157,72%

2

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

55.000.000

86.750.736,77

2

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60.000.000

129.582.867,65

233.083.935

223.792.918
215,97%

2

O

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

41.000

69.235

2

O

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

15.000

18.628

2

O

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

26.000

40.236

3

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΠΑΝ

145.828.005

144.860.251,04

99,33%

574.248.775

3

O

10301

Συμμετέχοντες έως 29 ετών

Αριθμός

ΠΑΝ

50.653

60.998

120%

124.370

4

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

13.500.000

29.640.234,37

4

O

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

3.000

6.557

5

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.200.000

8.989.400,30

5

O

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

2.000

2.402

168%
124%

137.982

44.231

154%
42.007

219,55%

218%

100.150.216

18.502

214,03%
29.306.622

120%

5.452
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Ποσοστό
ΑΠ

(1)

Τύπος
δείκτη

Κωδικός
αναγνώρισης

(2)

(3)

Δείκτης
(4)

Μονάδα
μέτρησης
(5)

Ταμείο
(6)

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018
σύνολο

Επιτευχθείσα τιμή
31/12/2018

(7)

(8)

(9)

Επίτευξης
Οροσήμου για το
2018

Τελικός στόχος
(2023) σύνολο
(11)

(10) = (9)/(8)
των μακροχρόνια ανέργων

περιφέρειες

6

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

91.900.230

239.967.406,93

261,11%

6

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

24.886.381

89.859.867,74

6

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

24.245.429

71.050.764,65

6

O

11518

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.066

3.591

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

6.292

17.769

495.208.750

361,08%

147.202.235

293,04%
159.609.694

88%
6.099

282%
6

O

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

6

O

T4957

Αριθμός υποτροφιών φοιτητών
ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.254

3.054

6

O

T4958

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.124

2.716

6

O

11518

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

1.134

1.550

9.438

93%
9.232

127%
4.766

136%
1.701
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Ποσοστό
ΑΠ

(1)

Τύπος
δείκτη

Κωδικός
αναγνώρισης

(2)

(3)

Δείκτης
(4)

Μονάδα
μέτρησης
(5)

Ταμείο
(6)

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018
σύνολο

Επιτευχθείσα τιμή
31/12/2018

(7)

(8)

(9)

Επίτευξης
Οροσήμου για το
2018

Τελικός στόχος
(2023) σύνολο
(11)

(10) = (9)/(8)

6

O

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

1.755

10.750

612%

6

O

T4957

Αριθμός υποτροφιών φοιτητών
ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

1.222

1.064

6

O

T4958

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

820

1.223

6

O

11518

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

997

2.510

6

O

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.542

8.313

6

O

T4957

Αριθμός υποτροφιών φοιτητών
ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

874

893

6

O

T4958

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.235

1.059

7

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

19.400.000

17.853.037,91

7

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

5.000.000

6.220.839,33

2.633

87%

3.564

149,14%
1.841

251%
1.495

539%
2.313

102%
5.369

85,7%
2.772

92,02%
232.172.291

124,41%

63.304.854
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Ποσοστό
ΑΠ

(1)

Τύπος
δείκτη

Κωδικός
αναγνώρισης

(2)

(3)

Δείκτης
(4)

Μονάδα
μέτρησης
(5)

Ταμείο
(6)

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018
σύνολο

Επιτευχθείσα τιμή
31/12/2018

(7)

(8)

(9)

Επίτευξης
Οροσήμου για το
2018

Τελικός στόχος
(2023) σύνολο
(11)

(10) = (9)/(8)

7

7

7

F

O

O

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.)
που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.)
που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.893

2.577

Αριθμός

Αριθμός

89,54%
8.600.000

7.700.487,01

87,5%
7.194

6.296

Αριθμός

1.944

2.229

7

O

11512

8

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

17.288.338

29.615.112,80

8

O

11518

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

458

527

8

O

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

709

2.201

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.)
που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

O

54.966

114,6%

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.)
που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

8

60.667.412

14.851

136,1%
14.469

171,30%

85.944.400

115,06%
688

310,43%
1.064

86,54%
Αριθμός

758

656

5.907
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Ποσοστό
ΑΠ

(1)

Τύπος
δείκτη

Κωδικός
αναγνώρισης

(2)

(3)

Δείκτης
(4)

Μονάδα
μέτρησης
(5)

Ταμείο
(6)

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018
σύνολο

Επιτευχθείσα τιμή
31/12/2018

(7)

(8)

(9)

Επίτευξης
Οροσήμου για το
2018

Τελικός στόχος
(2023) σύνολο
(11)

(10) = (9)/(8)
8

O

T4957

Αριθμός υποτροφιών φοιτητών
ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

110

100

8

O

T4958

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

ΕΚΤ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

86

90

9

F

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.608.897

12.310.569,93

219,48%

25.469.580

9

O

11518

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

139

411

295,68%

208

9

O

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

215

1.498

696,74%

322

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

261

240

91,95%

1.916

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

31

75

241,93%

70

9

O

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.)
που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

9

O

T4958

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

90,9%

371

104,65%
193
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Δείκτες αποτελεσματικότητας Ε.Π.

Με βάση την ανωτέρω μεθοδολογία2, στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι
δείκτες αποτελεσματικότητας του Ε.Π. Συνολικά, ο δείκτης αποτελεσματικότητας του Ε.Π.
ανέρχεται σε 0,74, ο οποίος θεωρείται υψηλός, για το χρονικό σημείο αναφοράς. Με βάση
τα συγκεντρωτικά στοιχεία επισημαίνονται τα εξής:
-

Ο υψηλός δείκτης αποτελεσματικότητας του ΕΠ αντανακλά την ικανοποιητική συνολική
υλοποίηση και το συντελεσθέντα εξορθολογισμό της φυσικής και οικονομικής
στοχοθεσίας.

-

Μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, πρώτοι σε αποτελεσματικότητα κατατάσσονται οι
ΑΠ 1 και 8 με 0,97 αντίστοιχα που όμως έχουν μικρή χρηματοδοτική βαρύτητα.
Αντίθετα η χαμηλότερη τιμή, καταγράφεται στον ΑΠ 7, όπου ως αναλύονται κατωτέρω
υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση.

Τα θέματα φυσικής

ολοκλήρωσης/ αποτελεσματικότητας που αντιμετωπίζονται, καταγράφονται αναλυτικά
στις επόμενες ενότητες ανά ΑΠ και Επενδυτική Προτεραιότητα.
-

Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας «συγκρατείται» κυρίως λόγω του ΑΠ2, ο
οποίος

έχει

τη

μεγαλύτερη

χρηματοδοτική

βαρύτητα

στο

σύνολο

των

συμβασιοποιημένων έργων του Ε.Π. (43,51%) και για τον οποίο καταγράφεται τιμή
δείκτη αποτελεσματικότητας ίση με 0,65.
-

Ως τεκμηριώνεται κατωτέρω, στους αναλυτικούς πίνακες ανά άξονα προτεραιότητας
και επενδυτική προτεραιότητα, υπάρχει διαφοροποίηση των σχετικών δεικτών
αποτελεσματικότητας

(εντός

εκάστου

ΑΠ).

Επισημαίνεται

ότι

ο

δείκτης

αποτελεσματικότητας είναι ενισχυμένος για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, και
συγκριτικά υστερεί για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i.
-

Όσον αφορά το Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης ΔΔ3 (ήτοι, βαθμός
απορρόφησης συμβασιοποιημένης δημόσιας δαπάνης), είναι υψηλός με 65,90% στο
χρονικό σημείο υλοποίησης και εξηγείται και από την υλοποίηση εμπροσθοβαρών
δράσεων του ΕΠ στους αντίστοιχους άξονες (ΑΠ 2, 4, 5, 6, 8 και 9). Περαιτέρω,

2
3

Βλ. ανωτέρω σελ.7-10.
Επισημαίνεται ότι δεν υπολογίζονται οι δαπάνες (πληρωμές) για την τεχνική βοήθεια.
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υστέρηση καταγράφεται στους ΑΠ 1, ΑΠ 3 και ΑΠ 7 με 29,32%, 55,97% και 28,13%
αντίστοιχα.
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Πίνακας 3: Δείκτες Αποτελεσματικότητα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Επιλέξιμες
Δαπάνες(31/12/2018)

Δείκτης φυσικής
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικότητας
Α.Π.

Σταθμισμένος δείκτης
Αποτελεσματικότητας
Α.Π. /
Αποτελεσματικότητας
Ε.Π.

% Απορρόφησης
Συμβασιοποιημένου
Α.Π. / Ε.Π. (ΔΔ)

3

4

5

6=3*5

7=4/2

17.370.023,82

0,96%

5.093.149,02

0,97

0,01

29,32%

2

788.808.22,43

43,51%

531.480.151,85

0,65

0,28

67,38%

3

258.808.437,66

14,28%

144.860.251,04

0,72

0,10

55,97%

4

44.950.126,84

2,48%

29.640.234,37

0,61

0,02

65,94%

5

14.238.178,21

0,79%

8.989.400,30

0,60

0,00

63,14%

6

520.214.215,78

28,70%

400.878.039,32

0,92

0,26

77,06%

7

112.945.362,83

6,23%

31.774.364,25

0,59

0,04

28,13%

8

40.128.477,13

2,21%

29.615.112,80

0,97

0,02

73,80%

9
Ε.Π. (χωρίς
ΤΒ)

15.378.840,51

0,85%

12.310.569,93

0,80

0,01

80,05%

1.812.841.885,20

100.00%

1.194.641.272,87

0,74

65,90%

Α.Π.

Δημόσια Δαπάνη
(ΔΔ) Συμβάσεων
(συγχρηματοδοτού
μενη)

Βαρύτητα στο σύνολο
των συμβάσεων του Ε.Π.

1

2

1
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1.2.

Αξιολόγηση

Αποτελεσματικότητας

ανά

Άξονα

Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018.

1.2.1.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Άξονα
Προτεραιότητας 1 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018
ΑΠ 1: Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας

Ο ΑΠ1 στοχεύει στην υποστήριξη της θεσμικής ικανότητας αφενός των δημόσιων φορέων/
οργανισμών της χώρας που συνδέονται με την αγορά εργασίας και την πρόνοια και
αφετέρου των κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ειδικότερα,
προβλέπονται παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην περαιτέρω
ανάπτυξη και λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, των φορέων και των μηχανισμών,
μέσω των οποίων σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολιτικές για την προώθηση στην
απασχόληση, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την κατάρτιση, την καταπολέμηση της
αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και την κοινωνική ένταξη και πρόνοια.
Παράλληλα, με την αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την Προγραμματική
Περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των
κοινωνικών εταίρων, ιδίως αναφορικά με δράσεις τομεακής και κλαδικής στόχευσης για την
ανάπτυξη ικανοτήτων και την υποστήριξη ωφελουμένων μέσω της διάγνωσης αναγκών της
αγοράς εργασίας, της πιστοποίησης προσόντων και ενεργειών κατάρτισης, δικτύωσης,
καθώς και παρεμβάσεις που αναλαμβάνονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους
για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Επιπλέον, προβλέπονται δράσεις για την
ανάπτυξη ικανοτήτων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στα πεδία των ενεργητικών
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πολιτικών απασχόλησης και των θεσμών της αγοράς εργασίας, για την ενθάρρυνση της
επαρκούς συμμετοχής και πρόσβασης τους σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ.

Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 1 είναι οι κάτωθι:
• ΕΣ i: Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας.
•ΕΣ ii Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και των
τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις
ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ1 αποτυπώνεται στους πίνακες 4, 5, 6 και 7 που
ακολουθούν, και καταγράφεται υστέρηση. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 40,7 € εκατ. € καθώς ενισχύθηκε με 4,7 € εκατ. €. στο πλαίσιο
της Αναθεώρησης 20184. Έως 31.12.2018 είχε εξειδικευθεί το 82,8%5. Ο π/υ των
προσκλήσεων για την χρονική περίοδο αναφοράς ανέρχεται στο 83% της ΣΔΔ του Άξονα. Η
ενεργοποίηση του (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 61% που θεωρείται μέτρια στο χρονικό
σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης είναι αντίστοιχα μέτριος και
ανέρχεται σε ποσοστό 42,7%. Η υστέρηση είναι σημαντική στο βαθμό απορρόφησης που
ανέρχεται σε 12,5%. Η εν λόγω υστέρηση στο ποσοστό απορρόφησης εν μέρει μπορεί να
εξηγηθεί από το γεγονός ότι η πλειονότητα των υλοποιούμενων έργων έχει μέση διάρκεια
από τρία έως πέντε έτη. Είναι ενδεικτικό ότι για έξι (6) από τις δράσεις με τον υψηλότερο
προϋπολογισμό που αναμενόταν να ολοκληρωθούν εντός του 2019, εκτιμάται ότι θα
παραταθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου τους.
Συγκεκριμένα:
• Έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 34,2 εκατ. €.

4

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii, κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 3.950.000 (ΚΣ), συνολικά (ΑΠ 1, 4
ο
και 5), για το 2 ειδικό στόχο που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της
θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών ιδίως δε των
κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
(από τους πόρους του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»).
5
Έως 30/06/2019 είχε εξειδικευθεί το 94% του ΑΠ1.
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• Έχουν ενταχθεί 16 πράξεις6, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 24,7 εκατ. €. Εξ’αυτών 6
δράσεις, συνολικής αξίας 6,3 εκ. ευρώ, στοχεύουν στην ανάπτυξη των συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας.
Οι δε λοιπές 10 δράσεις (από τις οποίες έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται οι 9) συνολικής
αξίας 18,4 εκ. ευρώ, αποσκοπούν στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών
εταίρων.
• Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 17,4 εκατ. €.
• Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 5 εκατ. €.

Πλαίσιο Επιδόσεων ΑΠ 1
Επισημαίνεται η επίτευξη των οροσήμων 2018 αφενός του οικονομικού δείκτη F100,
αφετέρου του δείκτη εκροών CO20 που αποτυπώνει Αριθμό έργων πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή από κυβερνητικές οργανώσεις, για όλες τις
κατηγορίες Περιφερειών.
Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Ειδικό Στόχο είναι οι ακόλουθες:

Για τον Ειδικό Στόχο i:
1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.
2. Επιχειρησιακή και Λειτουργική Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ.
3. Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.
4. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
5. Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ).
6. Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής.
7. Κινητικότητα Εργαζομένων και Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα λειτουργίας του
δικτύου EURES στην Ελλάδα.

6

Έως 30/06/2019 εντάχθησαν άλλες 3 πράξεις (κωδ. ΟΠΣ 5034569, 50396873 και 5033606).
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Για τον Ειδικό Στόχο ii:
1. Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων.
2. Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος.
Η παραπάνω υλοποίηση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και κατηγορία Περιφερειών
αποτυπώνεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί.
Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του ΑΠ1,
ήτοι η ΣΔΔ των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά Επενδ. Πρ. και κατηγορία
Περιφερειών, καθώς και οι σχετικοί δείκτες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

29

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 4. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ1 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]

ΑΠ/ΕΠ

1

8.7

Συστημικές
Παρεμβάσεις των
θεσμών της αγοράς
εργασίας και της
πρόνοιας

[2]

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟ
ΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩ
Ν ΕΡΓΩΝ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

40.671.102

16

24.665.414

17.370.024

5.093.149

12,5%

20,6%

29,3%

60,6%

42,7%

70,4%

Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.7

40.671.102

16

24.665.414

17.370.024

5.093.149

12,5%

20,6%

29,3%

60,6%

42,7%

70,4%

ΛΑΠ

31.978.834

19.937.008

14.122.570

4.094.010

12,8%

20,5%

29,0%

62,3%

44,2%

70,8%

ΜΕΤ

5.262.614

2.584.002

1.727.566

522.794

9,9%

20,2%

30,3%

49,1%

32,8%

66,9%

ΠΑΠ

3.429.654

2.144.404

1.519.888

476.345

13,9%

22,2%

31,3%

62,5%

44,3%

70,9%
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Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.1

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας,
η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας του ΑΠ 1 είναι υψηλή και ισούται με 0,97.
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας στον ΑΠ 1 είναι σε
μεγάλο βαθμό πλασματική καθώς τροφοδοτείται από τον αριθμό των έργων τα οποία
λαμβάνουν τιμή κατά την έναρξής τους.
Επισημαίνεται η χαμηλή τιμή του Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης Δημόσιας
Δαπάνης (29,32%).
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 5: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Α.Π.1 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.1 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.

Δημόσια Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδοτούμενη)

Βαρύτητα στο
σύνολο των
συμβάσεων
του Α.Π.

Επιλέξιμες
Δαπάνες
(31/12/2018)

Δείκτης φυσικής
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικότητας
Α.Π.

Σταθμισμένος δείκτης
Αποτελεσματικότητας Ε.Π. /
Αποτελεσματικότητας Α.Π.

% Απορρόφησης
Συμβασιοποιημένου
Ε.Π. / Α.Π.

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

8vii

17.370.023,82

100,00%

5.093.149,02

0,97

0,97

29,32%

Α.Π.

17.370.023,82

100,00%

5.093.149,02

0,97

29,32%
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1.2.1.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε
επίπεδο δεικτών εκροής και δεικτών αποτελέσματος του
Άξονα Προτεραιότητας 1
ΑΠ 1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8vii και του ΑΠ1
όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως
ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4853 που αποτυπώνει τον Αριθμό συστημικών παρεμβάσεων για
την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται και αντιστοιχεί σε οριζόντιες δράσεις, η πορεία υλοποίησης είναι
ικανοποιητική (τιμή επίτευξης 5, και, ποσοστό επίτευξης 71,4%). Βάσει δε της τιμής στόχου
των ενταγμένων και υπό εξειδίκευση έργων εκτιμάται καταρχήν ότι είναι δυνατή η επίτευξη
του στόχου 2023.
Για το δείκτη εκροής CO20 που αποτυπώνει Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από
κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχει επιτευχθεί σχεδόν κατά το
ήμισυ, ήτοι 8 έργα, ενώ εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023. Σύμφωνα με
το σχεδιασμό η τιμή στόχος έχει προκύψει από 15 έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν
ατομικά (3 για κάθε κοινωνικό εταίρο) συν δύο έργα που θα υλοποιηθούν από κοινού.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 6. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 1

7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2/1]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
[4]=[2]-[1]

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της
αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων
με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και
των άμεσα ενδιαφερομένων
ΛΑΠ
Αριθμός CO20 Έργα πλήρως ή
17
8
52,94%
-9
μερικώς
εκτελεσθέντα
από
κοινωνικούς
εταίρους ή μη
κυβερνητικές
οργανώσεις
ΜΕΤ
Αριθμός CO20 Έργα πλήρως ή
17
8
52,94%
-9
μερικώς
εκτελεσθέντα
από
κοινωνικούς
εταίρους ή μη
κυβερνητικές
οργανώσεις
ΠΑΠ
Αριθμός CO20 Έργα πλήρως ή
17
8
52,94%
-9
μερικώς
εκτελεσθέντα
από
κοινωνικούς
εταίρους ή μη
κυβερνητικές
οργανώσεις
ΛΑΠ
Αριθμός Τ4853 Αριθμός
7
5
71,43%
-2
συστημικών
παρεμβάσεων
για την
ενίσχυση των
θεσμών της
αγοράς
εργασίας και
της πρόνοιας
που
δημιουργούνται
ή
7

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 6. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 1

7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2/1]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
[4]=[2]-[1]

7

5

71,43%

-2

7

5

71,43%

-2

αναβαθμίζονται

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4853

ΠΑΠ

Αριθμός

Τ4853

Αριθμός
συστημικών
παρεμβάσεων
για την
ενίσχυση των
θεσμών της
αγοράς
εργασίας και
της πρόνοιας
που
δημιουργούνται
ή
αναβαθμίζονται
Αριθμός
συστημικών
παρεμβάσεων
για την
ενίσχυση των
θεσμών της
αγοράς
εργασίας και
της πρόνοιας
που
δημιουργούνται
ή
αναβαθμίζονται
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ1
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8vii και του ΑΠ1
όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως
ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4812 που αποτυπώνει Αριθμό νέων ή αναβαθμισμένων
συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον
δείκτη εκροής Τ4853, παρόλο που καταγράφεται μικρή πρόοδος επίτευξης, ήτοι ποσοστό
28,6%, εκτιμάται ότι καταρχήν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023, στο πλαίσιο της
στοχοθεσίας των ενταγμένων και υπό εξειδίκευση έργων.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4813 που αποτυπώνει Αριθμό έργων που εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων της
κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO20, παρ’ ότι η
πρόοδος που καταγράφεται είναι μικρή (1 έργο, ήτοι ποσοστό επίτευξης 6%), εκτιμάται ότι
καταρχήν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας των
ενταγμένων και υπό εξειδίκευση έργων.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 7. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 1

8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
[4]=[3/2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ
[5]=[3]-[2]

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που
βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων
ΛΑΠ

Αριθμός

T4812

ΜΕΤ

Αριθμός

T4812

ΠΑΠ

Αριθμός

T4812

ΛΑΠ

Αριθμός

T4813

Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία
Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία
Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία
Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών
εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των
πολιτών

9,00

7,00

2

28,6%

-5

9,00

7,00

2

28,6%

-5

9,00

7,00

2

28,6%

-5

30,00

17,00

1

6%

-16

8

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που
ελήφθησαν στις 23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους
ειδικούς δείκτες).

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

37

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

ΜΕΤ

Αριθμός

T4813

ΠΑΠ

Αριθμός

T4813

Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών
εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των
πολιτών
Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών
εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των
πολιτών

30,00

17,00

1

6%

-16

30,00

17,00

1

6%

-16
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1.2.1.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ1 –Συμπεράσματα
και Προτάσεις
Συνοψίζοντας, στην πορεία υλοποίησης του ΑΠ1 καταγράφεται υστέρηση καθώς ο βαθμός
απορρόφησης είναι μόλις 12,5%. Ως επισημάνθηκε ο βαθμός ενεργοποίησης (εντάξεις) του
ΑΠ ανέρχεται σε 61%, επίδοση που θεωρείται μέτρια στο παρόν χρονικό σημείο
υλοποίησης.
Επισημαίνεται ότι και με στοιχεία υλοποίησης 30.6.2019, καταγράφηκε μικρή πρόοδος από
την περίοδο αναφοράς, καθώς η ενεργοποίηση του ΑΠ ανέρχεται πλέον σε 67,5 %.
Εφόσον επιταχυνθούν ουσιαστικά οι διαδικασίες υλοποίησης, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η
επίτευξη της στοχοθεσίας 2023 για το δείκτη εκροών CO20 του πλαισίου επιδόσεων.
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1.2.2.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Άξονα
Προτεραιότητας 2 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018
ΑΠ

2

-ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ο ΑΠ2 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη του
ανθρώπινου δυναμικού, συνδυάζοντας επιλεγμένες επενδυτικές προτεραιότητες των
Θεματικών Στόχων 8 και 9.
Ειδικότερα, με τον εν λόγω ΑΠ εξυπηρετούνται οι ανάγκες που συνδέονται με την
απασχόληση, την αγορά εργασίας, καθώς και την εν γένει ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού και στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη
βελτίωση των δεξιοτήτων, την ενίσχυση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της
ιδιωτικής ζωής και την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για τις ομάδες εκείνες του
πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Επίσης, υλοποιούνται
δράσεις για την επίτευξη των στόχων για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της
φτώχειας, μέσω της υποστήριξης της πιλοτικής και στη συνέχεια καθολικής εφαρμογής του
προγράμματος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης αλλά και της προώθησης της
κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 2, σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 τροποποιήθηκαν στους
κάτωθι:


Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους,
γυναίκες και άνεργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων
ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους,
γυναίκες και άνεργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων
της εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).



Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.
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Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του Άξονα Προτεραιότητας 2 πλέον ανέρχεται στο
36,7% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και στο 37,2% της Κοινοτικής
Συνδρομής.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 2 αποτυπώνεται στους πίνακες 8, 9, 10 και 11 που
ακολουθούν και κρίνεται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο υλοποίησης του
Προγράμματος, γεγονός που αντανακλά στη γενικότερη θετική πορεία υλοποίησης του
ΕΠ λόγω της βαρύτητας του εν λόγω Άξονα στο σύνολο του Προγράμματος (37%).
Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 1,2 δις €, καθώς ενισχύθηκε με 90,8 εκατ. € η Επενδυτική
Προτεραιότητα 8iv στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 20189. Έχει εξειδικευτεί το 91 % των
διαθέσιμων πόρων του Άξονα10. Ο π/υ των προσκλήσεων ανέρχεται στο 83% της ΣΔΔ του
Άξονα. Σε αυτό το πλαίσιο η ενεργοποίηση του ΑΠ 2 ανέρχεται σε ποσοστό 72,6 % και είναι
ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο βαθμός
συμβασιοποίησης του ΑΠ 2 ανέρχεται σε ποσοστό 66% και κρίνεται και αυτός
ικανοποιητικός. Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε ποσοστό
44,5%, ποσοστό που κρίνεται υψηλό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 20 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 992,2 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 18 πράξεις και 5.139 πράξεις κρατικών ενισχύσεων, με π/υ 866,8 εκατ. €
(βαθμός ενεργοποίησης 72,6%). Εξ’αυτών για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8i έχουν
ενταχθεί 13 Πράξεις και 5.139 Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων (Κρ.Εν.) συνολικής αξίας 652,3
εκατ.€ (βαθμός ενεργοποίησης 79,5 %). Για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8iv έχουν
ενταχθεί 5 Πράξεις συνολικής αξίας 214,5 εκατ.€ (βαθμός ενεργοποίησης 66,4 %)
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 788,8 εκατ. €.
9

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv, κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 77.244.500 (ΚΣ), συνολικά (ΑΠ 2,
4 και 5), για τη χρηματοδότηση της νέας δράσης που αφορά στην κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής δαπάνης για
παροχή κατ’οίκον υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης ατόμων που χρήζουν φροντίδας με απώτερο στόχο την
ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών καθώς και των
ενεργειών για τον περιορισμό των διακρίσεων στην αγορά εργασίας με βάση το φύλο (από πόρους του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»).
10
Έως 30/6/2019 είχε εξειδικευθεί το 101% του π/υ του ΑΠ.
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- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 531,5 εκατ. € (βαθμός
απορρόφησης 44,5 %). Για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8i ο βαθμός απορρόφησης
ανέρχεται σε 41,5 % για δε την Επενδυτική Προτεραιότητας 8iv σε 58,7 %).

Πλαίσιο Επιδόσεων ΑΠ 2
Επισημαίνεται η επίτευξη των οροσήμων 2018 τόσο του οικονομικού δείκτη F100 όσο και
του δείκτη εκροής CO01 που αποτυπώνει Άνεργους, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.

Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας
είναι οι ακόλουθες:
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i “Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και
των μη ενεργών ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω

τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της

υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού” και τον Ειδικό Στόχο i:
“Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες
και ανέργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που
λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους που
δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή
επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)”:
1. Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 20142015.
2. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για
ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων.
3. Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής.
4. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
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5. Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους
Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
6. Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης.
7. Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής.
8. Ολοκληρωμένη

Παρέμβαση

Ανάπτυξης

του

Ανθρώπινου

Δυναμικού

&

Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους της οικονομίας.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv “Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους
τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής
και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία” και τον Ειδικό Στόχο i: “Υποστήριξη
της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας”:
1. Σε προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
2. Στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα που χρήζουν βοήθειας.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v “Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση” και τον Ειδικό
Στόχο i: “Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”:
1. Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
2. Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα ως άνω δεδομένα ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και
κατηγορία περιφερειών.
Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του ΑΠ2,
ήτοι η ΣΔΔ των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά Επενδ. Πρ. και κατηγορία
Περιφερειών, καθώς και οι σχετικοί δείκτες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου.
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Πίνακας 8. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ2 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ
Π/Y

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/ ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ
ΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]

2

8.1

8,4

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

866.881.616

788.808.222

531.480.152

44,5%

61,3%

67,4%

72,6%

66,0%

91,0%

652.369.465

597.369.754

341.781.228

41,7%

52,4%

57,2%

79,6%

72,8%

91,6%

377.331.279

347.308.240

200.240.477

40,8%

53,1%

57,7%

76,9%

70,8%

92,0%

175.197.620

139.681.945

122.091.861

59.690.636

34,1%

42,7%

48,9%

79,7%

69,7%

87,4%

ΠΑΠ
Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.4

154.073.288

135.356.241

127.969.652

81.850.115

53,1%

60,5%

64,0%

87,9%

83,1%

94,5%

214.512.150

191.438.469

189.698.924

58,9%

88,4%

99,1%

66,6%

59,4%

89,2%

ΛΑΠ

212.855.400

132.087.710

115.985.569

114.906.071

54,0%

87,0%

99,1%

62,1%

54,5%

87,8%

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Βελτίωση
Προοπτικών
Απασχόλησης και
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
Ανθρώπινου
Δυναμικού

1.194.697.426

Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.1

820.027.046

ΛΑΠ

490.756.138

ΜΕΤ

[2]

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ

ΑΡ.

322.209.465

18 και
5.139
ΚΡ.ΕΝ.
13
και
5.139
ΚΡ.ΕΝ.

5
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Π/Y

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/ ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ
ΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]

9.5

[2]

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΜΕΤ

49.454.390

32.580.038

27.264.546

27.060.100

54,7%

83,1%

99,3%

65,9%

55,1%

83,7%

ΠΑΠ
Επενδυτική
Προτεραιότητα 9.5

59.899.675

49.844.403

48.188.353

47.732.753

79,7%

95,8%

99,1%

83,2%

80,4%

96,7%

ΛΑΠ

34.209.035

ΜΕΤ

8.431.925

ΠΑΠ

9.819.955

52.460.915
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Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.2
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η τιμή
του δείκτη αποτελεσματικότητας του ΑΠ 2 είναι ικανοποιητική και ανέρχεται σε 0,65.
Αναλυτικά τα στοιχεία αποτελεσματικότητας του Άξονα ανά Επενδυτική Προτεραιότητα
παρουσιάζονται στον πίνακα 9.
Από τα δεδομένα του κατωτέρω πίνακα προκύπτει ότι και στις δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες
του ΑΠ 2, οι δράσεις υλοποιούνται με διαφορετικές τιμές αποτελεσματικότητας.
Ο Δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης/Αποτελεσματικότητας της Επενδυτικής Προτεραιότητας8i (0,59)
συγκριτικά υστερεί.
Επισημαίνεται, ότι για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv, παρόλο που ο Δείκτης φυσικής
ολοκλήρωσης/Αποτελεσματικότητας είναι υψηλός, ανερχόμενος σε 0,83, υστερεί του Δείκτη
Απορρόφησης Συμβασιοποιημένων Δαπανών (0,99) και τούτο αποδίδεται στη χρονική υστέρηση
της καταγραφής της επίτευξης του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με την πρόοδο των δαπανών.
Αντίστοιχα καταγράφεται συγκριτική υστέρηση στο Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένων
Δαπανών της ΕΠ 8i (57,21%).
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Πίνακας 9: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Α.Π.2 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.
1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.2 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Βαρύτητα
στο σύνολο
Δείκτης φυσικής
Σταθμισμένος δείκτης
Δημόσια Δαπάνη
των
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικότητας Ε.Π.
% Απορρόφησης
Συμβάσεων
συμβάσεων Επιλέξιμες Δαπάνες
Αποτελεσματικότητας
/ Αποτελεσματικότητας
Συμβασιοποιημένου
(συγχρηματοδοτούμενη)
του Α.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
Α.Π.
Ε.Π. / Α.Π.
2
3
4
5
6=3*5
7=4/2

8i

597.369.753,74

75,73%

341.781.227,66

0,59

0,45

57,21%

8iv

191.438.468,69

24,27%

189.698.924,19

0,83

0,20

99,09%

Α.Π.

788.808.222,43

100,00%

531.480.151,85

0,65

67,38%
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1.2.2.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών

εκροής

και

δεικτών

αποτελέσματος

του

Άξονα

Προτεραιότητας 2
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ2
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8i και του ΑΠ2, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής CO01 που αποτυπώνει Ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, η πρόοδος επίτευξης είναι υψηλή στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (26.912
ωφελούμενους, ήτοι ποσοστό επίτευξης 88%). Στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, οι
ωφελούμενοι ανέρχονται σε 41.900 ωφελούμενους (ήτοι ποσοστό επίτευξης 42,9%) και στις
Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε 11.987 (ήτοι ποσοστό επίτευξης 42,9%). Με βάση την τιμή στόχο των
ενταγμένων και υπό εξειδίκευση έργων, εκτιμάται καταρχήν ότι είναι εφικτή η επίτευξη της
στοχοθεσίας 2023 σε όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.
Για το δείκτη εκροής CO02 που αποτυπώνει Μακροχρόνια ανέργους, η πρόοδος επίτευξης είναι
υψηλή σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών, και εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων
2023 (στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες

Περιφέρειες, έχει ήδη

επιτευχθεί ο στόχος 2023),

δεδομένου ότι συνδέεται με τον CO01 (περιλαμβάνει το 60% του συνολικού αριθμού
ωφελουμένων). Συνολικά στις ΛΑΠ έχουν ωφεληθεί 36.330 μακροχρόνια άνεργοι (ποσοστό
επίτευξης 62%), εκ των οποίων 14.040 άνδρες και 22.290 γυναίκες. Στις Περιφέρειες Μετάβασης
έχουν ωφεληθεί συνολικά 10.062 μακροχρόνια άνεργοι (ποσοστό επίτευξης 48%) εκ των οποίων
3.336 άνδρες και 6.726 γυναίκες. Τέλος, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες έχουν
ωφεληθεί συνολικά 21.215 μακροχρόνια άνεργοι (επίτευξη άνω του 100%), εκ των οποίων οι 8.808
άνδρες και οι 12.407 γυναίκες. Δηλαδή η επιτευχθείσα τιμή είναι ανώτερη, σε όλες τις κατηγορίες
Περιφερειών, του 60% της τιμής του δείκτη CO01.
Για το δείκτη εκροής T4850 που αποτυπώνει Άνεργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών, η πρόοδος επίτευξης είναι υψηλή στις Περισσότερο Αναπτυγμένες
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Περιφέρειες (ποσοστό επίτευξης 70%), ενώ συγκριτικά υπολείπεται στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες (36%) και τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (33%). Ωστόσο, βάσει της στοχοθεσίας των
ήδη ενταγμένων έργων, εκτιμάται ότι καταρχήν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023 σε
ποσοστό 100% για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών. Συνολικά, μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς
έχουν ωφεληθεί 28.315 άτομα της ομάδας στόχου εκ των οποίων οι 8.300 άνδρες και 20.015
γυναίκες.
Για το δείκτη εκροής T4854 που αποτυπώνει Άνεργους, που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η πρόοδος επίτευξης είναι ικανοποιητική καθώς το συνολικό ποσοστό επίτευξης
ανέρχεται στο 65%. Στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε
20.806 (επίτευξη >100%), στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες σε 33.154

(ήτοι ποσοστό

επίτευξης 56,59 %) και στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε 9.418 (ήτοι ποσοστό επίτευξης 45,03 %).
Βάσει της στοχοθεσίας των ήδη ενταγμένων έργων, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του
στόχου 2023 σε ποσοστό 100% για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.
Για το δείκτη εκροής 11309 που αποτυπώνει Ωφελούμενους ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης, η πρόοδος επίτευξης είναι υψηλή στις Περισσότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ποσοστό επίτευξης 69%), συγκριτικά υπολείπεται στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ποσοστό επίτευξης 43%), ενώ μεγαλύτερη υστέρηση παρουσιάζουν οι
Περιφέρειες σε Μετάβαση (με ποσοστό επίτευξης 23%). Βάσει της στοχοθεσίας των ήδη
ενταγμένων έργων, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023 για όλες τις κατηγορίες
Περιφερειών.

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8iv και του ΑΠ2 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής CO01 που αποτυπώνει Άνεργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, η πρόοδος επίτευξης είναι υψηλή. Στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες το ποσοστό
επίτευξης ανέρχεται σε 68%, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση σε 71%, ενώ στις Περισσότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες η τιμή στόχος έχει ήδη επιτευχθεί (>100%). Δεδομένου ότι ο βαθμός
ενεργοποίησης για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv ανέρχεται στο 66,45% εκτιμάται ότι είναι
δυνατή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023 για όλες τις κατηγορίες περιφερειών.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

49

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Για το δείκτη εκροής CO05 που αποτυπώνει Απασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων, η πορεία υλοποίησης είναι υψηλή σε όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.
Στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 21.353 (επίτευξη
>100%), στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες σε 36.066 (ήτοι ποσοστό επίτευξης 71,23 %) και
στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε 9.946 (ήτοι ποσοστό επίτευξης 84,9 %). Παρ’όλη τη
συμφωνηθείσα απομείωση, εκτιμάται ότι καταρχήν είναι δυνατή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 9v, του ΑΠ2 από τις έως
τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 9v, του ΑΠ2, είναι
μηδενική. Επισημαίνεται ότι στις 26/11/2018 εκδόθηκε η Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εντάχθηκαν 15 Κέντρα Στήριξης
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στο πλαίσιο της παρούσας εξειδίκευσης εκτιμάται ότι
θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την
επαναπροκήρυξη της δράσης και την υλοποίηση αυτής, ώστε να επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023.
Επίσης για τα λοιπά εξειδικευμένα έργα, είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και
υλοποίησης των έργων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 2023. Επειδή όμως η πρόοδος υλοποίησης
και έως τις 30/6/2019 δεν κρίνεται ουσιαστική, προτείνεται η

συνολική αντιμετώπιση του

προβλήματος στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Πίνακας 10. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ211
ΑΠ 2 -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

11

Οι τιμές των δεικτών εκρος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις 23/05/2019
(βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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ΛΑΠ

Αριθμός

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

39.058

58.587

97.645

17.156

24.744

41.900

43,92%

42,23%

42,91%

ΜΕΤ

Αριθμός

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

13.944

20.915

34.859

4.366

7.621

11.987

31,31%

36,44%

34,39%

ΠΑΠ

Αριθμός

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

12.263

18.393

30.656

12.196

14.716

26.912

99,45%

80,01%

87,79%

ΛΑΠ

Αριθμός

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

2.345

35.152

58.587

14.040

22.290

36.330

>100%

63%

62,01%

ΜΕΤ

Αριθμός

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

8.366

12.549

20.915

3.336

6.726

10.062

39,88%

54%

48,11%

ΠΑΠ

Αριθμός

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

7.357

11.036

18.393

8.808

12.407

21.215

>100%

>100%

>100%

ΛΑΠ

Αριθμός

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση

58.587

15.071

18.083

33.154

56,59%

ΜΕΤ

Αριθμός

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση

20.915

3.795

5.623

9.418

45,03%

ΠΑΠ

Αριθμός

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση

18.393

10.186

10.620

20.806

>100%

ΛΑΠ

Αριθμός

Τ4850

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών

40.984

4.307

10.320

14.627

35,69%

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4850

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών

14.694

1.245

3.563

4.808

32,72%

ΠΑΠ

Αριθμός

Τ4850

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών

12.691

2.748

6.132

8.880

69,97%

ΛΑΠ

Αριθμός

11309

7.812,00

1.713

1.620

3.333

42,67%

ΜΕΤ

Αριθμός

11309

Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε
δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής
(επαν)ένταξης
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε
δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

2.789,00

307

340

647

23,20%
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ΠΑΠ

Αριθμός

11309

Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
2.452,00
943
751
1.694
69,09%
συμμετέχουν σε
δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής
(επαν)ένταξης
8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία
ΛΑΠ

Αριθμός

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

807,00

39.530,00

40.337,00

31

27.304

27.335

3,84%

69,07%

67,77%

ΜΕΤ

Αριθμός

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

187,00

9.185,00

9.372,00

2

6.639

6.641

1,07%

72,28%

70,86%

ΠΑΠ

Αριθμός

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

227

11.124

11.351

12

13.312

13.324

5,29%

>100%

>100%

ΛΑΠ

Αριθμός

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

1.013,00

49.618,00

50.631,00

187

35.879

36.066

18,46%

72,31%

71,23%

ΜΕΤ

Αριθμός

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

236,00

11.528,00

11.764,00

42

9.946

9.988

17,80%

86,28%

84,90%

ΠΑΠ

Αριθμός

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

285,00

13.963,00

14.248,00

37

21.316

21.353

12,98%

>100%

>100%

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
ΛΑΠ

Αριθμός

11301

ΜΕΤ

Αριθμός

11301

ΠΑΠ

Αριθμός

11301

Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας
Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας
Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας

389

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

96

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

112

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

52

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

ΛΑΠ

Αριθμός

11302

ΜΕΤ

Αριθμός

11302

ΠΑΠ

Αριθμός

11302

Αριθμός Κέντρων
Στήριξης της
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
οικονομίας που
δημιουργούνται
Αριθμός Κέντρων
Στήριξης της
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
οικονομίας που
δημιουργούνται
Αριθμός Κέντρων
Στήριξης της
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
οικονομίας που
δημιουργούνται

51

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

13

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

15

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Η εν λόγω Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ2
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8i και του ΑΠ2, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01
(Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), καταγράφεται υστέρηση, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών, έναντι των στόχων 2023. Συγκεκριμένα στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες η επιτευχθείσα τιμή είναι 55,5 % (απόκλιση -9,5%), στις Περιφέρειες σε Μετάβαση
είναι 55,8 % (απόκλιση -9,2%), και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 46,7% (απόκλιση
18,3%).

Αναμένεται βελτίωση των τιμών επίτευξής του για την ΕΠ 8i, στο πλαίσιο της ενίσχυσης

της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων δεδομένου του ανασχεδιασμού των ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης και της καλυτέρευσης του οικονομικού κλίματος.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR06 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους, καταγράφεται υστέρηση, σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών, ήτοι στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες η τιμή του δείκτη για το 2018 ανήλθε σε 20,89%, στις Περιφέρειες σε
Μετάβαση στο 25,41 % και στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες στο 17,85%. Αναμένεται
βελτίωση των τιμών επίτευξης του CR06 για την ΕΠ 8i, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ποιότητας των
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σχετικών παρεμβάσεων δεδομένου του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
και της καλυτέρευσης του οικονομικού κλίματος.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11308 που αποτυπώνει Ωφελούμενους του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που

κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, η τιμή-στόχος έχει ήδη επιτευχθεί
και στις τρεις Κατηγορίες Περιφερειών, καθώς στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες η τιμή του
δείκτη για το 2018 ανήλθε σε 98,42%, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση στο 97,23% και στις
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες στο 98,56%.

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8iv και του ΑΠ2, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος T481612 που αποτυπώνει Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, επισημαίνεται η απόκλιση από τη
στοχοθεσία 2023 σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών, ήτοι στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες η τιμή του δείκτη για το 2018 ανήλθε σε 45,27 %, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση στο
44,44 % και στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες στο 46,25 %. Με τα σημερινά δεδομένα,
δεν αναμένεται η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023, έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου λόγω
και της απομείωσης.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ481713 που αποτυπώνει Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, που συμμετέχουν σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους καταγράφεται σημαντική
υστέρηση, σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών, έναντι των στόχων 2023. Αναμένεται βελτίωση των

12

Είναι ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων και αποτυπώνει τη διατήρηση του
εργασιακού
καθεστώτος
του
συμμετέχοντα
όταν
εξέρχεται
από
την
πράξη
ΕΚΤ
σε
σχέση
με
το
εργασιακό
καθεστώς
που
είχε
όταν
εισήλθε
στην
πράξη.
Μετρά
τις
συμμετέχουσες γυναίκες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν εργαζόμενες/αυτοαπασχολούμενες και οι οποίες αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη είναι εργαζόμενες / αυτοαπασχολούμενες.
13
Ο δείκτης Τ4817 είναι ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων που αποτυπώνει την αλλαγή στην
κατάσταση του συμμετέχοντα όταν εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με την
κατάσταση
που
βρισκόταν
κατά
την
είσοδό
του
στην
πράξη.
Μετρά
τις
συμμετέχουσες
γυναίκες
που
όταν
εισήλθαν
στην
πράξη
ήταν
άνεργες
και
οι
οποίες
αμέσως
μετά
τη
λήξη
της
συμμετοχής
τους
στην
πράξη
κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης
ή
που
συμμετέχουν
σε
προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.
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τιμών επίτευξης του Τ4817 για την ΕΠ 8iv στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ποιότητας των σχετικών
παρεμβάσεων δεδομένου του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και της
καλυτέρευσης του οικονομικού κλίματος, χωρίς όμως να επιτευχθεί η τεθείσα στοχοθεσία 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 9v και του ΑΠ2, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Δεν υπάρχει πρόοδος στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της ΕΠ 9v δεδομένου ότι η πρώτη
ένταξη έργου έλαβε χώρα μόλις στις 26/11/2018.

Πίνακας 11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ214

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 2 -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4] =[3/2 ή 3-2]

Επενδυτική Προτεραιότητα : 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής του

55,00

65,00

55,5%

-9,5%

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR03

Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής του

55,00

65,00

55,8%

-9,2%

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής του

55,00

65,00

46,7%

-18,3%

14

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ214

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 2 -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4] =[3/2 ή 3-2]

22,00

36,00

20,89%

-15,11%

22,00

36,00

25,41%

-10,59%

CR06

Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης,
εντός
6
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

22,00

36,00

17,85%

-18,15%

11308

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

90,00

11308

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

90,00

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

CR06

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR06

ΠΑΠ

ΛΑΠ

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

98,42%

97,23%

>100%

>100%
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ214

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 2 -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

11308

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4] =[3/2 ή 3-2]

0,00

90,00

98,56%

>100%

Επενδυτική Προτεραιότητα: 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην
απασχόληση, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης
αμοιβής για όμοια εργασία

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

60,00

80,00

45,27%

-34,73%

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

60,00

80,00

44,44%

-35,56%

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

60,00

80,00

46,25%

-33,75%

20,00

33,00

20,00

33,00

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4817

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών

5,47%

6,10%

-27,53%

-26,90%
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ214

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 2 -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

20,00

33,00

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4] =[3/2 ή 3-2]

Απασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

4,20%

-28,80%

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

ΛΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

11303

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά
την λήξη της παρέμβασης

199,00

230,00

11303

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά
την λήξη της παρέμβασης

133,00

61,00

11303

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία

287,00

61,00

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθηση
ς στην αναφορά
του ΟΠΣ της
23/05/2019
Η Επενδυτική
Προτεραιότηταεν
εργοποιήθηκε
μόλις τον
11/2018.
Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθηση
ς στην αναφορά
του ΟΠΣ της
23/05/2019
Η Επενδυτική
Προτεραιότηταεν
εργοποιήθηκε
μόλις τον
11/2018.
Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθηση
ς στην αναφορά

-

-

-
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ214

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 2 -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

τους συνεχίζεται ένα έτος μετά
την λήξη της παρέμβασης

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4] =[3/2 ή 3-2]

του ΟΠΣ της
23/05/2019
Η Επενδυτική
Προτεραιότηταεν
εργοποιήθηκε
μόλις τον
11/2018.
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1.2.2.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ2 – Συμπεράσματα και
Προτάσεις
Συνοψίζοντας, η πορεία υλοποίησης του ΑΠ2 κρίνεται ικανοποιητική και ο βαθμός απορρόφησης
συνολικά είναι 44,5%. Τούτο αντανακλά στη γενικότερη θετική πορεία υλοποίησης του ΕΠ λόγω
της βαρύτητας του εν λόγω ΑΠ στο σύνολο του ΕΠ (37%).
Ο δείκτης αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ 2 ανέρχεται σε 0,65.

Ειδικά, για την

επενδυτική προτεραιότητα 8i η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας υστερεί συγκριτικά
(0,59) από την αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 8iv (0,83).
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, ενώ η πορεία υλοποίησης των
επενδυτικών προτεραιοτήτων 8i και 8iv είναι ικανοποιητική, επισημαίνεται η υστέρηση στην
επενδυτική προτεραιότητα 9v που η πρόοδός της για την περίοδο αναφοράς είναι μηδενική. Η
υστέρηση στην υλοποίηση των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 9v - με δεδομένη την
πολύ μικρή συμμετοχή της στο σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας (4%) δεν επηρεάζει καταρχήν την
συνολική πορεία υλοποίησης του Άξονα. Όμως, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως πρόβλημα στο
πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
Σε σχέση με το πλαίσιο επιδόσεων, αναμένεται η επίτευξή του για τη στοχοθεσία 2023. Για το
δείκτη εκροής CO01, η τιμή-στόχος για το 2023 ανέρχεται σε 224.220 άτομα και προκύπτει βάσει
του προϋπολογισμού και του μέσου κόστους των παρεμβάσεων ανά ωφελούμενο. Υπενθυμίζεται
ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης 2018, η τιμή στόχος του δείκτη διαμορφώθηκε λαμβάνοντας
υπόψη τα νέα μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία δράσεων, όπως αυτά προέκυψαν από τα δεδομένα
της πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη και από τα δεδομένα
της εξειδίκευσης για όσες δράσεις είναι νέες και επρόκειτο να ενεργοποιηθούν. Σημειώνεται ότι ο
δείκτης παίρνει τιμές από δύο διαφορετικούς ειδικούς στόχους, τον 8i και τον 8iv, για τους οποίους
οι αντίστοιχες δράσεις διέπονται από διαφορετικό μέσο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος15.
Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων CR03, CR06, T4816 και Τ4817, από τη στοχοθεσία 2023.

15

Ειδικότερα, στην επενδυτική προτεραιότητα 8.i το μέσο σταθμισμένο κόστος ανήλθε σε 5.388,3 €, στη δε επενδυτική
προτεραιότητα 8iv το μέσο σταθμισμένο κόστος των ενταγμένων έργων ανήλθε σε 1.675 €.
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1.2.3.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 3 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018.
ΑΠ 3 -ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
Ο ΑΠ3 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα
αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή τους
στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
επιμέρους υποομάδας στόχου των νέων, με την αξιοποίηση των πόρων της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (Word Employment Initiative) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου
Εφαρμογής του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee Implementation Plan) και
της αντίστοιχης υποστήριξης από το ΕΚΤ, και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το
«Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία».
Ο Ειδικός Στόχος του ΑΠ 3 σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 τροποποιήθηκε σε:


Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των
δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Το ποσοστό βαρύτητας του ΑΠ 3 ανέρχεται στο 17,6% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 19,5% της Κοινοτικής Συνδρομής.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 3, αποτυπώνεται στους πίνακες 12, 13, 14 και 15 που ακολουθούν
και παρουσιάζει υστέρηση. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 3 ανέρχεται σε 574,3 εκατ. €. Έχει εξειδικευθεί το 76 % του π/υ του ΑΠ16. Η
ενεργοποίηση του ΑΠ 3 ανέρχεται σε ποσοστό 45,4% που θεωρείται χαμηλή στο χρονικό σημείο
υλοποίησης του ΕΠ. Αντιστοίχα, χαμηλός είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 3 που
ανέρχεται σε 45,1 %. Σε αυτό το πλαίσιο ο βαθμός απορρόφησης είναι μέτριος με ποσοστό 25,3 %.
Συγκεκριμένα:
16

Έως 30/6/2019 είχε εξειδικευθεί το 93% του π/υ του ΑΠ.
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- Έχουν εκδοθεί 12 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 289,9 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 14 Πράξεις και 233 Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, με π/υ 260,7 εκατ. €, που
στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων, στην απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και στην
προώθηση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοπασχόλησης των νέων ηλικίας 15 –
29 ετών εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 258,8 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 144,8 εκατ. €.
Πλαίσιο Επιδόσεων ΑΠ 3
Επισημαίνεται η επίτευξη των οροσήμων 2018 τόσο του οικονομικού δείκτη F100 όσο και του
δείκτη εκροής 10301 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες έως 29 ετών.
Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι οι
ακόλουθες:
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii “Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ),
ιδιαίτερα

εκείνων

που

βρίσκονται

εκτός

απασχόλησης,

εκπαίδευσης

ή

κατάρτισης,

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των
νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για
τη νεολαία»” και τον Ειδικό Στόχο i: “Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών”:
1. Δράσεις μαθητείας.
2. Δράσεις κατάρτισης.
3. Δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
4. Δράσεις επιχειρηματικότητας,
5. Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για α) κατάρτιση, ή β) απασχόληση
(δημιουργία νέων θέσεων εργασίας), ή γ) αυτoαπασχόληση.
Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται τα ως άνω δεδομένα για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii.
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Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του ΑΠ3, ήτοι η
ΣΔΔ των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών, καθώς και οι σχετικοί δείκτες αποτελεσματικότητας
σε επίπεδο έργου.
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Πίνακας 12. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ3του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Π/Y

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

ΣΥΜΒΑΣΙΟ
ΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ
[10]=[3]/[2
]

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

260.772.763

258.808.438

144.860.251

25,2%

55,6%

56,0%

45,4%

45,1%

99,2%

260.772.763

258.808.438

144.860.251

25,2%

55,6%

56,0%

45,4%

45,1%

99,2%

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

3

Διευκόλυνση της
Πρόσβασης στην
Απασχόληση των
Νέων έως 29 ετών

574.248.775

8.2
Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.2

574.248.775

[2]

ΑΡ.
14
πράξεις
και 233
πράξεις
Κ.Ε.
14
πράξεις
και 233
πράξεις
Κ.Ε.)

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ
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Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.3
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η τιμή
του δείκτη αποτελεσματικότητας του AΠ 3 είναι υψηλή και ανέρχεται σε 0,72.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii (ΠΑΝ) η τιμή του δείκτη φυσικής ολοκλήρωσης /
αποτελεσματικότητας (0,72), υπερβαίνει τον αντίστοιχο Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης
Δημόσιας Δαπάνης (0,55).
Ο Δείκτης Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ (55,97%), υπολείπεται του
συνολικού για το ΕΠ (65,9%17).

17

Βλ. Πίνακα 3.
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Πίνακας 13: Εκτιμήση Αποτελεσματικότητας Α.Π.3 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.3 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Βαρύτητα
Σταθμισμένος δείκτης
στο σύνολο
Δείκτης φυσικής
Αποτελεσματικότητας
Δημόσια Δαπάνη
των
ολοκλήρωσης /
Ε.Π. /
% Απορρόφησης
Συμβάσεων
συμβάσεων Επιλέξιμες Δαπάνες Αποτελεσματικότητας
Αποτελεσματικότητας
Συμβασιοποιημένου
(συγχρηματοδοτούμενη)
του Α.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
Α.Π.
Ε.Π. / Α.Π.

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

8ii
(ΠΑΝ)

258.808.437,66

100,00%

144.860.251,04

0,72

0,72

55,97%

Α.Π.

258.808.437,66

100,00%

144.860.251,04

0,72

55,97%
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1.2.3.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών

εκροής

και

δεικτών

αποτελέσματος

του

Άξονα

Προτεραιότητας 3
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ3
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8ii (ΠΑΝ) και του ΑΠ3
όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Στο πλαίσιο της ενοποίησης των δύο ειδικών στόχων σε ένα, που έλαβε χώρα κατά την
Αναθεώρηση 2018, αντικαταστάθηκαν οι δείκτες εκροής Τ4844 (Συμμετέχοντες έως 24 ετών) και
Τ4845 (Συμμετέχοντες 25-29 ετών) από τον ενιαίο δείκτη 10301 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες
έως 29 ετών.
Για το δείκτη εκροής 10301 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες έως 29 ετών, το συνολικό ποσοστό
επίτευξης πλησιάζει το 50%. Με βάση την τιμή στόχο των ενταγμένων έργων, η οποία ανέρχεται σε
85.173 ωφελούμενους, ήτοι 70% της τιμής στόχου, εκτιμάται ότι καταρχήν είναι εφικτή η επίτευξη
της στοχοθεσίας 2023. Συνολικά, μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς, έχουν ωφεληθεί 60.998, εκ
των οποίων οι 22.512 είναι άνδρες (ποσοστό επίτευξης 45%) και οι 38.486 γυναίκες (ποσοστό
επίτευξης 52%).
Σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα, από τους 60.998 Συμμετέχοντες, έως 24 ετών είναι οι 28.162, και
από 25-29 ετών είναι 32.836.
Επισημαίνεται ότι με την Αναθεώρηση 2018, το ορόσημο και η τιμή στόχος του δείκτη εκροής
11301 για το 2023 (124.370) μειώθηκαν σε σχέση με τις αθροισμένες αντίστοιχες τιμές στόχου των
αντικατασταθέντων δεικτών, προκειμένου να ανταποκρίνονται αφενός στην πορεία υλοποίησης
των δράσεων της ΠΑΝ, αφετέρου στην αύξηση του μέσου μοναδιαίου κόστους των νέων, σύνθετων
και μεγαλύτερης διάρκειας, δράσεων που προγραμματίζονταν. Συγκεκριμένα, ενώ το μέσο κόστος
για τις δράσεις ΠΑΝ που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται ανερχόταν σε 3.518 € (3.135 € για τα
προγράμματα σε νέους έως 24 ετών και 4.010 € για τα προγράμματα σε νέους 25 έως 29 ετών), το
μέσο σταθμισμένο κόστος των νέων δράσεων που επρόκειτο να ενεργοποιηθούν ήταν αυξημένο

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

67

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

κατά 44% περίπου και ανερχόταν σε 5.070 €. Με βάση την τιμή στόχο των υπό εξειδίκευση έργων,
εκτιμάται καταρχήν ότι είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.

Πίνακας 14. Τιμές και ποσοστά επίτευξης δεικτών εκροής του ΑΠ318
ΑΠ 3 -ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)
[2]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)
[1]

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3] =[2/1]

Σ

Α

Γ

Σ

Επενδυτική Προτεραιότητα8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία»
Χωρίς
Κατανομή

10301

Συμμετέχ
οντες
έως 29
ετών

49.748

74.622

124.370

22.512

38.486

60.998

45,25%

51,57%

49,05%

Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ3
18

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8ii (ΠΑΝ) και του ΑΠ3
όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, έχει ως
ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος CR01 που αποτυπώνει Άνεργους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν
την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη
εκροών CO01, καταγράφεται ήδη επίτευξη της στοχοθεσίας 2023 (τιμή επίτευξης 92,68% έναντι
τιμής στόχου 93%). Ο δείκτης CR01 μετρά τους συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ
ήταν άνεργοι (CO01) και που κατά την έξοδό τους από την πράξη ολοκλήρωσαν την παρέμβαση/τις
επιμέρους δράσεις που προβλέπονταν για αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR02 που αποτυπώνει Άνεργους συμμετέχοντες που λαμβάνουν
προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών CO01,
καταγράφεται σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου 2023. Εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, με
βάση την σκοπούμενη αναβάθμιση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του
ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και τις αναμενόμενες καλύτερες
συνθήκες στην αγορά εργασίας, αναμένεται βελτίωση στην τιμή επίτευξης.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03 που αποτυπώνει Άνεργους συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση /κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, ο
οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών CO01, έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023. Ο
δείκτης CR03 μετρά τους άνεργους συμμετέχοντες (εισέρχονται στην πράξη με την ιδιότητα του
ανέργου) που μετά τη λήξη συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ, συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση ή έχουν αποκτήσει εξειδίκευση ή κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR04 που αποτυπώνει Μακροχρόνια άνεργους συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με
το δείκτη εκροών CO02, έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023. Ο δείκτης CR04 μετρά τους
συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και είναι
υποσύνολο του δείκτη CR01.
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Για τους δείκτες αποτελέσματος, CR05 που αποτυπώνει Μακροχρόνια άνεργους συμμετέχοντες
που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, και CR06, που αποτυπώνει Μακροχρόνια
άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, καταγράφεται υστέρηση έναντι της στοχοθεσίας 2023.
Εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, και με την αναμενόμενη καλυτέρευση των συνθηκών της αγοράς
εργασίας, αναμένεται βελτίωση των τιμών επίτευξης. Οι δείκτες CR05 και CR06 σχετίζονται με
συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και είναι
υποσύνολα των δεικτών CR02 και CR03 αντίστοιχα.
Για τους δείκτες αποτελέσματος, CR07 που αποτυπώνει Οικονομικά μη ενεργούς συμμετέχοντες
που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ, CR08 που αποτυπώνει Οικονομικά μη ενεργούς συμμετέχοντες που
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους, και CR09 που αποτυπώνει Οικονομικά μη ενεργούς συμμετέχοντες που
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, δεν υπάρχουν στοιχεία
υλοποίησης αφού δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων.
Για τους δείκτες αποτελέσματος CR10 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, σε προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή
πρακτική άσκηση εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους, CR11 που αποτυπώνει
Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους, και CR12 που
αποτυπώνει Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους, μέτρηση πραγματοποιήθηκε μέσω έρευνας πεδίου και αφορά την συνολική
αποτίμηση κατά τα χρονικά διαστήματα 01.07.2015 έως και 30.06.2016, 01.07.2016 έως και
30.06.201719. Όσον αφορά τους δείκτες CR10 και CR12 καταγράφεται σημαντική υστέρηση σε
σχέση με το στόχο 2023. Αντίθετα, ο δείκτης CR11, παρουσιάζει υψηλή επίτευξη.

19

Οι δείκτες αποτελέσματος CR11 και CR12 υπολογίζονται και από το ΟΠΣ με τη χρήση Διοικητικών Πηγών.
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Ως αναφέρεται στην ισχύουσα Ανάλυση Συστήματος Δεικτών του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, οι τιμές στόχοι των δεικτών CR01, CR02, CR03,
CR04, CR05, CR06, CR10, CR11 και CR12 θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του
έτους 2019 μετά και από την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης της ΠΑΝ.
Πίνακα 15. Τιμές και ποσοστά επίτευξης δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ320

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 3 -ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει τιμής
υλοποίησης
[4]= [3-2]

Επενδυτική Προτεραιότητα8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία»

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR01

85,00

93,00

92,68

-0,32

31,00

52,00

21,12

-30,88

31,00

44,00

52,93

+8,93

CR04

Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση
που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

85,00

93,00

99,26

+6,26

CR05

Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που λαμβάνουν
προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της

31,00

52,00

32.20

-19,8

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR02

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR03

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

Άνεργοι συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση
που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ
Άνεργοι συμμετέχοντες που
λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
Άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν
θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

20

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Πίνακα 15. Τιμές και ποσοστά επίτευξης δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ320

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 3 -ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει τιμής
υλοποίησης
[4]= [3-2]

31,00

44,00

29,76

-14,24

0,00

0

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
υλοποίησης

-

0,00

0

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
υλοποίησης

-

0,00

0

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
υλοποίησης

-

18,00

28,00

5

-23

συμμετοχής τους

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR06

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR07

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR08

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR09

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR10

Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης
οι οποίοι ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται
από την ΠΑΝ
Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης
οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, σε προγράμματα
κατάρτισης που οδηγούν σε
επαγγελματικό προσόν,
μαθητεία ή πρακτική άσκηση
εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
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Πίνακα 15. Τιμές και ποσοστά επίτευξης δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ320

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 3 -ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR11

Συμμετέχοντες που εργάζονται
εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει τιμής
υλοποίησης
[4]= [3-2]

23,00

26,00

33

+7

CR12

Συμμετέχοντες που
αυτοαπασχολούνται εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

9,00

10,00

1

-9
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1.2.3.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ3
Συνοψίζοντας, στην πορεία υλοποίησης του ΑΠ3 καταγράφεται υστέρηση.
Ο δείκτης αποτελεσματικότητας για την ΑΠ 3 είναι υψηλός και ανέρχεται σε 0,72.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, την περίοδο αναφοράς είχε
εξειδικευθεί το 76% του π/υ του ΑΠ, ενώ ο βαθμός ενεργοποίησης και ο βαθμός συμβασιοποίησης
κινούνταν στα χαμηλά επίπεδα του 45,4 %, και 45,1% αντίστοιχα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός
απορρόφησης ανέρχεται στο μέτριο επίπεδο του 25,3 %. Παρόλα αυτά, έως 30.6.2019 μικρή
πρόοδος είχε καταγραφεί καθώς είχε εξειδικευθεί μόλις το 93 % του π/υ, ενώ η ενεργοποίηση του
ΑΠ εξακολουθεί να είναι χαμηλή στο 48% και ο βαθμός συμβασιοποίησης στο 45,1 %.
Σε σχέση με το πλαίσιο επίδοσης, με την Αναθεώρηση 2018, το ορόσημο και η τιμή στόχος του
δείκτη εκροής 11301 για το 2023 (124.370) μειώθηκαν σε σχέση με τις αθροισμένες αντίστοιχες
τιμές στόχου των αντικατασταθέντων δεικτών, προκειμένου να ανταποκρίνονται αφενός στην
πορεία υλοποίησης των δράσεων της ΠΑΝ, αφετέρου στην αύξηση του μέσου μοναδιαίου κόστους
των νέων, σύνθετων και μεγαλύτερης διάρκειας, δράσεων που προγραμματίζονταν. Με βάση την
τιμή στόχο των υπό εξειδίκευση έργων, εκτιμάται καταρχήν ότι είναι εφικτή η επίτευξη της
στοχοθεσίας 2023.
Επισημαίνεται, για το χρονικό σημείο αναφοράς, την εκτίμηση για υστέρηση στη δυνατότητα
επίτευξης της στοχοθεσίας 2023 για τους δείκτες αποτελέσματος CR01, CR02, CR05, CR06, CR10,
και CR12. Ως αναφέρεται στην Ανάλυση Συστήματος Δεικτών του «Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» οι τιμές στόχοι των δεικτών CR01, CR02, CR03,
CR04, CR05, CR06, CR10, CR11 και CR12 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης του έτους 2019 μετά και από την ολοκλήρωση της 2ης Αξιολόγησης της ΠΑΝ.
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1.2.4.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 4 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018.

ΑΠ 4 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΑΠ4 εισάγεται στο ΕΠ ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής
διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Ο ΑΠ 4
περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί από τους
Θεματικούς Στόχους 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και 9 Πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης, για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της
αγοράς εργασίας.
Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 201821, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του Άξονα
Προτεραιότητας 4 ανέρχεται στο 3,08% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και
στο 1,95% της Κοινοτικής Συνδρομής.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 4, αποτυπώνεται στους πίνακες 16, 17, 18 και 19 που ακολουθούν,
και κρίνεται συνολικά ως μέτρια. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 4 ανέρχεται σε 100,2 εκατ. € (ενισχύθηκε με 4,7 €εκατ. € στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2018). Την περίοδο αναφοράς, είχε εξειδικευθεί το 69 % του π/υ του ΑΠ22. Η
ενεργοποίηση (εντάξεις) του ΑΠ 4 ανέρχεται σε ποσοστό 50% και κρίνεται χαμηλή. Ο βαθμός
συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 45 % και κρίνεται μέτριος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός

21

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii, κατανεμήθηκαν συνολικά (ΑΠ 1, 4 και 5) πρόσθετοι πόροι ύψους 3.950.000 (ΚΣ),
ο
για το 2 ειδικό στόχο που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών ιδίως δε των κοινωνικών πολιτικών και των
πολιτικών για την απασχόληση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (από τους πόρους του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». Επίσης, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv, κατανεμήθηκαν
πρόσθετοι πόροι ύψους 77.244.500 (ΚΣ), συνολικά (ΑΠ 2, 4 και 5), για τη χρηματοδότηση της νέας δράσης που αφορά
στην κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής δαπάνης για παροχή κατ’οίκον υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης ατόμων που
χρήζουν φροντίδας με απώτερο στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την υποστήριξη της επαγγελματικής
ανέλιξης των γυναικών καθώς και των ενεργειών για τον περιορισμό των διακρίσεων στην αγορά εργασίας με βάση το
φύλο.
22
Έως 30/6/2019 είχε εξειδικευθεί το 78 % του π/υ του ΑΠ.
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απορρόφησης ανήλθε σε ποσοστό σχεδόν σε 30 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης, και κρίνεται
μέτριος.
Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 29 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 64,4 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 32 πράξεις και 199 πράξεις κρατικών ενισχύσεων, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα
50,1 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 50 %). Εξ’αυτών: Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii έχουν
ενταχθεί 16 πράξεις συνολικής αξίας περίπου 1 εκ € (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 43,4 %).
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i έχουν ενταχθεί 12 πράξεις και 199 πράξεις κρατικών
ενισχύσεων συνολικής αξίας 40,3 εκ. € (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 55,5%). Για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συνολικής αξίας 8,6 εκ € (βαθμός
ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 40,3 %). Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, οι εντάξεις μέχρι και
31/12/2018 ήταν μηδενικές (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 0 %).
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 44,1 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 29,6 εκατ. €.

Πλαίσιο Επιδόσεων ΑΠ
Επισημαίνεται η επίτευξη των οροσήμων 2018 τόσο του οικονομικού δείκτη F100 όσο και του
δείκτη εκροής CO01 που αποτυπώνει Ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων.
Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι οι
ακόλουθες:
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii και τον Ειδικό Στόχο i:
1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.
1. Επιχειρησιακή και Λειτουργική Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ.
2. Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.
3. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
4. Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
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5. Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής.
6. Κινητικότητα Εργαζομένων και Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα λειτουργίας του δικτύου
EURES στην Ελλάδα.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii και τον Ειδικό Στόχο ii:
1. Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων.
2. Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i και τον Ειδικό Στόχο i:
1. Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
2. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και
ειδικές ομάδες ανέργων.
3. Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής.
4. Προώθηση

της

απασχόλησης

μέσω

προγραμμάτων

κοινωφελούς

χαρακτήρα,

συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
5. Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
6. Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης.
7. Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής.
8. Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της
Ανεργίας σε κλάδους της οικονομίας.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv και τον Ειδικό Στόχο i:
1. Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
2. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα που χρήζουν βοήθειας.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v και τον Ειδικό Στόχο i::
1. Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
2. Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

77

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του ΑΠ4, ήτοι η
ΣΔΔ των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά επενδυτική προτεραιότητα, καθώς και οι σχετικοί
δείκτες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου.
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Πίνακας 16. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ4 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού στην
Περιφέρεια
4 Στερεάς Ελλάδας
Επενδυτική
8.7
Προτεραιότητα 8.7
ΜΕΤ

100.150.216
2.306.152

[2]

Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.1

72.638.434

8.4.

ΜΕΤ
Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.4
ΜΕΤ

21.365.222

72.638.434

21.365.222

[3]

[4]

% ΕΠΙ ΣΔΔ
[5]=[4]/[1]

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ
[6]=[4]/[2]

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩ
Ν
[7]=[4]/[3]

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ
[8]=[2]/[1]

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ
[9]=[3]/[1]

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ
[10]=[3]/[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

33
16

50.099.662
1.099.623

44.950.127
729.078

29.640.234
217.701

29,6%
9,4%

59,2%
19,8%

65,9%
29,9%

50,0%
47,7%

44,9%
31,6%

89,7%
66,3%

1.099.623

729.078

217.701

9,4%

19,8%

29,9%

47,7%

31,6%

66,3%

40.381.507

36.204.314

21.540.611

29,7%

53,3%

59,5%

55,6%

49,8%

89,7%

40.381.507

36.204.314

21.540.611

29,7%

53,3%

59,5%

55,6%

49,8%

89,7%

8.618.532

8.016.735

7.881.923

36,9%

91,5%

98,3%

40,3%

37,5%

93,0%

8.618.532

8.016.735

7.881.923

36,9%

91,5%

98,3%

40,3%

37,5%

93,0%

2,306,152

8.1.

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕ
ΜΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

12 (199
ΟΑΕΔ )

5
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9.5

Επενδυτική
Προτεραιότητα 9.5

3.840.408

ΜΕΤ

3.840.408

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

80

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.4
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η τιμή
του δείκτη αποτελεσματικότητας του ΑΠ4 είναι ικανοποιητική και ανέρχεται σε 0,61.
Αναλυτικά τα στοιχεία αποτελεσματικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον πίνακα 17.
Επισημαίνεται, ότι για

την Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii η τιμή του δείκτη φυσικής

ολοκλήρωσης/αποτελεσματικότητας υπερβαίνει την τιμή του αντίστοιχου Δείκτη Απορρόφησης
Συμβασιοποιημένης Δημόσιας Δαπάνης, ο οποίος είναι χαμηλός (29,86%).
Για

την

Επενδυτική

Προτεραιότητα

8i,

η

τιμή

του

δείκτη

φυσικής

ολοκλήρωσης/αποτελεσματικότητας συγκριτικά υστερεί (0,59). Για την Επενδυτική Προτεραιότητα
8iv, η τιμή του Δείκτη φυσικής ολοκλήρωσης/ Αποτελεσματικότητας παρόλο που είναι υψηλή,
ανερχόμενη

σε

0,88,

υπολείπεται

της

τιμής

του

αντίστοιχου

Δείκτη

Απορρόφησης

Συμβασιοποιημένης Δημόσιας Δαπάνης (98,32%) και αποδίδεται στη χρονική υστέρηση της
καταγραφής της επίτευξης του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με την πρόοδο των δαπανών.
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Πίνακας 17: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Α.Π.4 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π. 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.
1

Δημόσια Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδοτούμενη)
2

Βαρύτητα
στο σύνολο
των
συμβάσεων
του Α.Π.
3

Επιλέξιμες
Δαπάνες
(31/12/2018)
4

Δείκτης φυσικής
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικότητας
Α.Π.
5

Σταθμισμένος δείκτης
Αποτελεσματικότητας Ε.Π. /
Αποτελεσματικότητας Α.Π.
6=3*5

% Απορρόφησης
Συμβασιοποιημένου
Ε.Π. / Α.Π.
7=4/2

8vii

729.078,46

1,62%

217.700,68

0,96

0,02

29,86%

8i

36.204.313,68

80,54%

21.540.610,87

0,54

0,43

59,50%

8iv

8.016.734,70

17,83%

7.881.922,2

0,88

0,16

98,32%

Α.Π.

44.950.126,84

100,00%

29.640.234,37

0,61

65,94%
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1.2.4.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών

εκροής

και

δεικτών

αποτελέσματος

του

Άξονα

Προτεραιότητας 4
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ4

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8vii και του ΑΠ4 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4853 που αποτυπώνει τον Αριθμό συστημικών παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται και αντιστοιχεί σε οριζόντιες δράσεις η πορεία υλοποίησης είναι ικανοποιητική
(τιμή επίτευξης 5, και, ποσοστό επίτευξης 71,4%). Βάσει δε της τιμής στόχου των ενταγμένων και
υπό εξειδίκευση έργων εκτιμάται η επίτευξη του στόχου 2023.
Για το δείκτη εκροής CO20 που αποτυπώνει Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από
κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχει επιτευχθεί σχεδόν κατά το ήμισυ, ήτοι
8 έργα, ενώ εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023. Σύμφωνα με το σχεδιασμό η
τιμή στόχος έχει προκύψει από 15 έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν ατομικά (3 για κάθε
κοινωνικό εταίρο) συν δύο έργα που θα υλοποιηθούν από κοινού.

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8i και του ΑΠ4 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής CO01 που αποτυπώνει άνεργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφέρεια σε Μετάβαση) το ποσοστό επίτευξης
ανέρχεται σε 30,5%. Αναλυτικά έχουν ωφεληθεί 4.412 άτομα της ομάδας στόχου, εκ των οποίων οι
1.671 είναι άνδρες και οι 2.741 γυναίκες. Με βάση την τιμή στόχο των υπό εξειδίκευση και
σχεδιασμό έργων, εκτιμάται καταρχήν ότι είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
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Για το δείκτη εκροής CO02 που αποτυπώνει μακροχρόνια ανέργους, η πρόοδος επίτευξης είναι
ικανοποιητική και εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023, δεδομένου ότι ο εν λόγω
δείκτης συνδέεται με τον CO01. Συνολικά έχουν ωφεληθεί 3.827 μακροχρόνια άνεργοι εκ των
οποίων, οι 1.338 είναι άνδρες και οι 2.489 γυναίκες (συνολικό ποσοστό επίτευξης 44,1%).
Για το δείκτη εκροής T4850 που αποτυπώνει Ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η πρόοδος επίτευξης είναι μέτρια
(ποσοστό επίτευξης 28,24%). Ωστόσο, βάσει της τιμής - στόχου των ήδη ενταγμένων έργων,
εκτιμάται καταρχήν ότι είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023. Συνολικά, έχουν ωφεληθεί
1.553 άτομα της ομάδας στόχου εκ των οποίων οι 1.145 είναι γυναίκες.
Για το δείκτη εκροής T4854 που αποτυπώνει

Ανέργους,

που δεν έχουν ενταχθεί στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση, η πρόοδος επίτευξης είναι υψηλή (ποσοστό επίτευξης 42,56%) στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά έχουν ωφεληθεί 3.691 άνεργοι της ομάδας στόχου. Βάσει
της τιμής στόχου των υπό ήδη ενταγμένων έργων, εκτιμάται καταρχήν ότι είναι εφικτή η επίτευξη
της στοχοθεσίας 2023.
Για το δείκτη εκροής 11309 που αποτυπώνει Ωφελούμενους ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης, καταγράφεται σχετική υστέρηση (ποσοστό επίτευξης
κάτω του 20%). Επισημαίνεται ότι οι τιμές στόχοι των ήδη ενταγμένων έργων καλύπτουν το 85%
της στοχοθεσίας.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8iv του ΑΠ4, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, η
πρόοδος επίτευξης ανέρχεται στο ικανοποιητικό 53%. Συνολικά έχουν ωφεληθεί 2.145 άνεργοι (εκ
των οποίων οι 2.144 είναι γυναίκες).

Βάσει των τιμών στόχων των ήδη ενταγμένων έργων,

αναμένεται η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Για το δείκτη εκροής CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων,
η πρόοδος επίτευξης ανέρχεται στο ικανοποιητικό 50%. Συνολικά έχουν ωφεληθεί 2.463 άτομα της
ομάδας στόχου (εκ των οποίων οι 2.456 είναι γυναίκες). Παρ’όλη την απομείωση, αναμένεται
καταρχήν η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
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Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 9v και του ΑΠ4 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 9v, του ΑΠ4, είναι
μηδενική23.
Πίνακας 18. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 424

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 4 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)
[1]
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2/1]
Σ

Α

Γ

Σ

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση
μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική
κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα
ενδιαφερομένων
ΜΕΤ
Αρ.
Τ4853
Αριθμός συστημικών
7
5
71,43%
παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται
ΜΕΤ
Αρ.
CO20
Έργα πλήρως ή
17
8
52,94%
μερικώς εκτελεσθέντα
από κοινωνικούς
εταίρους ή μη
κυβερνητικές
οργανώσεις
8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
ΜΕΤ

Αρ.

CO01

ΜΕΤ

Αρ.

CO02

ΜΕΤ

Αρ.

T4854

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων
μακροχρόνια άνεργοι

Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση

5.781

8.672

14.453

1.671

2.741

4.412

28,9%

31,6%

30,53%

3.469

5.203

8.672

1.338

2.489

3.827

38,5%

73,6%

44,13%

8.672,00

1.518

2.173

3.691

42,56%

23

Βλ.ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΑΠ 2 για την Επενδ. Πρ. 9v.
Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
24
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Πίνακας 18. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 424
ΑΠ 4 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)
[1]

ΜΕΤ

Αρ.

Τ4850

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών

6.079,00

ΜΕΤ

Αρ.

11309

Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε
δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

1.156,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2/1]

Σ

Α

Γ

Σ

468

1.249

1.717

112

227

115

Α

Γ

Σ
28,24%

19,64%

8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία
ΜΕΤ

Αρ.

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

81,00

3.968,00

4.049,00

1

2.144

2.145

1,23%

54,03%

52,98%

ΜΕΤ

Αρ.

CO05

Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολούμενων

101,00

4.981,00

5.082,00

7

2.456

2.463

6,93%

49,31%

48,47%

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
ΜΕΤ

Αρ.

11301

Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας

44

Δεν υπάρχουν στοιχεία
παρακολούθησης στην
αναφορά του ΟΠΣ της
23/05/2019 δεδομένου ότι η
Επενδυτική Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Δεν υπάρχουν στοιχεία
παρακολούθησης στην
αναφορά του ΟΠΣ της
23/05/2019 δεδομένου ότι η
Επενδυτική Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

ΜΕΤ

Αρ.

11302

Αριθμός Κέντρων
Στήριξης της
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας

6

Δεν υπάρχουν στοιχεία
παρακολούθησης στην
αναφορά του ΟΠΣ της
23/05/2019 δεδομένου ότι η
Επενδυτική Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018

Δεν υπάρχουν στοιχεία
παρακολούθησης στην
αναφορά του ΟΠΣ της
23/05/2019 δεδομένου ότι η
Επενδυτική Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε μόλις τον
11/2018
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Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ4
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8vii και του ΑΠ4 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4812 που αποτυπώνει Αριθμό νέων ή αναβαθμισμένων
συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
που εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής
Τ4853, παρόλο που καταγράφεται μικρή πρόοδος επίτευξης, ήτοι ποσοστό 28,6%, εκτιμάται ότι
καταρχήν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας των ενταγμένων
και υπό εξειδίκευση έργων.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4813 που αποτυπώνει Αριθμό έργων που εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO20, παρ’ ότι η πρόοδος που
καταγράφεται είναι μικρή (1 έργο, ήτοι ποσοστό επίτευξης 6%), εκτιμάται ότι καταρχήν είναι
εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας των ενταγμένων και υπό
εξειδίκευση έργων.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8i και του ΑΠ4 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01
(Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), καταγράφεται επίτευξη στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ποσοστό υλοποίησης 67,5 %). Για το δείκτη αποτελέσματoς CR06 που
αποτυπώνει Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους, καταγράφεται υστέρηση (9,57%), σε σχέση με τη στοχοθεσία 2023. Αναμένεται βελτίωση της τιμής επίτευξης του CR06 για
την ΕΠ 8i, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων δεδομένου του
ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και της καλυτέρευσης του οικονομικού
κλίματος.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11308 που αποτυπώνει Ωφελούμενους του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που

κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
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αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, η τιμή-στόχος έχει ήδη επιτευχθεί
και το ποσοστό των ωφελούμενων το έτος 2018 ανέρχεται σε 98,95%25.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8iv και του ΑΠ4 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος T4816 που αποτυπώνει Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, επισημαίνεται η απόκλιση από τη
στοχοθεσία 2023 (απόκλιση 35,04%). Με τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται η επίτευξη της
στοχοθεσίας 2023 έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου λόγω και της απομείωσης.
Για

το

δείκτη

αποτελέσματος

Τ4817

Άνεργες

που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, που συμμετέχουν σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους καταγράφεται υστέρηση
έναντι των στόχων 2023, της τάξεως των 27,81 ποσοστιαίων μονάδων. Με βάση την σκοπούμενη
αναβάθμιση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και τις αναμενόμενες καλύτερες συνθήκες στην αγορά
εργασίας, αναμένεται βελτίωση στην τιμή επίτευξης, χωρίς όμως να επιτευχθεί η τεθείσα
στοχοθεσία 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 9v και του ΑΠ4, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Δεν υπάρχει πρόοδος στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της ΕΠ 9v δεδομένου ότι η πρώτη
ένταξη έργου έλαβε χώρα μόλις στις 26/11/2018.

Πίνακας 19. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 426

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 4 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3/2 ή 3-2]

25

Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία στις 23/07/2019.
Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
26
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Πίνακας 19. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 426

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 4 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3/2 ή 3-2]

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης,
και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων
που βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων
ΜΕΤ

Αριθμός

T4812

ΜΕΤ

Αριθμός

T4813

Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία
Έργα που εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών εταίρων
ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών

9,00

7,00

2

28,6%

30,00

17,00

1

6%

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού
ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR03

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR06

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

T4816

Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

55,00%

65,00%

66,8%

+1,8%

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
22,00%
36,00%
26,43%
-9,57%
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους
ΜΕΤ
Λόγος
11308
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
90,00%
98,95%
+8,95%
(%)
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία
Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

60,00

80,00

44,96%

-35,04 %
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Πίνακας 19. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 426

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 4 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4817

ΜΕΤ

Αριθμός

11303

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3/2 ή 3-2]

Άνεργες που κατέχουν θέση
20,00
33,00
5,19%
-27,81%
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους
9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη
της παρέμβασης

31,00

25,00

Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθησης
στην αναφορά του
ΟΠΣ
της
23/05/2019
δεδομένου ότι η
Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε
μόλις
τον
11/2018.

-

1.2.4.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ4
Συνοψίζοντας, η πορεία υλοποίησης του ΑΠ4 κρίνεται συνολικά ως μέτρια.
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Ο δείκτης αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ4 ανέρχεται σε 0,61. Για την επενδυτική
προτεραιότητα 8i η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας υστερεί συγκριτικά (0,54) από
την αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 8iv (0,88).
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι έχει εξειδικευθεί
το 69 % του π/υ του ΑΠ4. Ο βαθμός ενεργοποίησης είναι χαμηλός (50%), ενώ ο βαθμός
συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 45 %. Σε αυτό το πλαίσιο ο βαθμός απορρόφησης ανέρχεται σε
ποσοστό σχεδόν σε 30% και κρίνεται αντίστοιχα μέτριος για το χρονικό σημείο αναφοράς.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα στο πλαίσιο του ΑΠ 2.
Για το πλαίσιο επίδοσης, εκτιμάται ότι εάν επιταχυνθεί επιτυχώς η διαδικασία ενεργοποίησης
του Ε.Π. είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων CR06, T4816 και Τ4817, από τη στοχοθεσία 2023.
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1.2.5.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 5 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018

ΑΠ 5 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΑΠ5 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης (50%) που
αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οποίο διαφοροποιείται από τις άλλες Περισσότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
Ο ΑΠ5 περιλαμβάνει το σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων των ΑΠ1 και ΑΠ2, οι οποίες
έχουν επιλεγεί από τους Θεματικούς Στόχους 8, Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και, 9, Πρόωθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης, για την κάλυψη των
διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και του ανθρώπινου
δυναμικού.
Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 201827, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του Άξονα
Προτεραιότητας 5 ανέρχεται στο 0,9% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και στο
0,57% της Κοινοτικής Συνδρομής.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 5, αποτυπώνεται στους πίνακες 20, 21, 22 και 23 που ακολουθούν,
και συνολικά κρίνεται ως σχετικά ικανοποιητική. Αναλυτικά:

27

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii κατανεμήθηκαν συνολικά (ΑΠ 1, 4 και 5) πρόσθετοι πόροι ύψους 3.950.000 (ΚΣ),
ο
για το 2 ειδικό στόχο που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών ιδίως δε των κοινωνικών πολιτικών και των
πολιτικών για την απασχόληση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (από τους πόρους του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». Επίσης, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv, κατανεμήθηκαν
πρόσθετοι πόροι ύψους 77.244.500 (ΚΣ), συνολικά (ΑΠ 2, 4 και 5), για τη χρηματοδότηση της νέας δράσης που αφορά
στην κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής δαπάνης για παροχή κατ’οίκον υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης ατόμων που
χρήζουν φροντίδας με απώτερο στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την υποστήριξη της επαγγελματικής
ανέλιξης των γυναικών καθώς και των ενεργειών για τον περιορισμό των διακρίσεων στην αγορά εργασίας με βάση το
φύλο.
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Ο π/υ του ΑΠ 5 ανέρχεται πλέον σε 29,3 εκατ. € (ενισχύθηκε με 4,8 εκατ. € στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2018). Έχει εξειδικευθεί το 86 % του π/υ του ΑΠ28. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 5
ανέρχεται σε ποσοστό 55,1 %, που θεωρείται μέτρια επίδοση, όπως και ο βαθμός
συμβασιοποίησης του ΑΠ 5, με ποσοστό 49%. Σε αυτό το πλαίσιο, και λόγω των εμπροσθοβαρών
δράσεων, ο βαθμός απορρόφησης ανήλθε σε ποσοστό 30 % της δημόσιας δαπάνης και κρίνεται
μέτριος.
Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 25 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 20,7 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 29 Πράξεις και 45 Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα
16,2 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 55,1 %). Εξ’αυτών: Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii
έχουν ενταχθεί 16 πράξεις συνολικής αξίας περίπου 0,249 εκ. € (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ.
56 %). Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i έχουν ενταχθεί 8 πράξεις και 45 πράξεις κρατικών
ενισχύσεων συνολικής αξίας 10,68 εκ. € (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 57,4 %). Για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συνολικής αξίας 5,2 εκ € (βαθμός
ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 56,5 %). Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, οι εντάξεις μέχρι και
31/12/2018 ήταν μηδενικές (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 0 %).
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 14,2 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 8,98 εκατ. €.
Πλαίσιο Επιδόσεων ΑΠ 5
Επισημαίνεται η επίτευξη των οροσήμων 2018 τόσο του οικονομικού δείκτη F100 όσο και του
δείκτη εκροής CO01 που αποτυπώνει Ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων.
Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι οι
ακόλουθες:

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii και τον Ειδικό Στόχο i:

28

Έως 30.6.2019 είχε εξειδικευθεί το 102% του π/υ του ΑΠ.
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1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.
2. Επιχειρησιακή και Λειτουργική Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ.
3. Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.
4. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
5. Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
6. Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής.
7. Κινητικότητα Εργαζομένων και Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα λειτουργίας του δικτύου
EURES στην Ελλάδα.

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii και τον Ειδικό Στόχοii:
1. Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων.
2. Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος.

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i και τον Ειδικό Στόχο i:
1. Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
2. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και
ειδικές ομάδες ανέργων.
3. Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής.
4. Προώθηση

της

απασχόλησης

μέσω

προγραμμάτων

κοινωφελούς

χαρακτήρα,

συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
5. Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
6. Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης.
7. Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής.
8. Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της
Ανεργίας σε κλάδους της οικονομίας.

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv και τον Ειδικό Στόχο i:
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1. Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
2. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα που χρήζουν βοήθειας.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v και τον Ειδικό Στόχο i:
1. Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
2. Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του ΑΠ4, ήτοι η
ΣΔΔ των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά επενδυτική προτεραιότητα, καθώς και οι σχετικοί
δείκτες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου.
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Πίνακας 20. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ5 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩ
Ν

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]

5
8.7

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού στην
Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.7
ΠΑΠ

29.306.622
442.032

[2]

Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.1

18.591.744

8.4.

ΠΑΠ
Επενδυτική
Προτεραιότητα 8.4
ΠΑΠ

9.251.534

18.591.744

9.251.534

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ
ΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩ
Ν ΕΡΓΩΝ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

29
16

16.149.369
249.237

14.238.178
172.588

8.989.400
55.731

30,7%
12,6%

55,7%
22,4%

63,1%
32,3%

55,1%
56,4%

48,6%
39,0%

88,2%
69,2%

249.237

172.588

55.731

12,6%

22,4%

32,3%

56,4%

39,0%

69,2%

10.685.941

9.095.921

3.984.424

21,4%

37,3%

43,8%

57,5%

48,9%

85,1%

10.685.941

9.095.921

3.984.424

21,4%

37,3%

43,8%

57,5%

48,9%

85,1%

5.214.191

4.969.669

4.949.246

53,5%

94,9%

99,6%

56,4%

53,7%

95,3%

5.214.191

4.969.669

4.949.246

53,5%

94,9%

99,6%

56,4%

53,7%

95,3%

442.032

8.1.

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤ
Ο

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

8 (45
ΟΑΕΔ)

5
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Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩ
Ν

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]

9.5

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Επενδυτική
Προτεραιότητα 9.5

1.021.312

ΠΑΠ

1.021.312

[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤ
Ο

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ
ΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩ
Ν ΕΡΓΩΝ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%
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Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.5
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η τιμή
του δείκτη αποτελεσματικότητας του ΑΠ5 είναι ικανοποιητική και ανέρχεται σε 0,60.
Αναλυτικά τα στοιχεία αποτελεσματικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον πίνακα 21.
Επισημαίνεται, ότι για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i η τιμή του δείκτη φυσικής
ολοκλήρωσης/αποτελεσματικότητας συγκριτικά υστερεί (0,46).
Για

την

Επενδυτική

Προτεραιότητα

8vii

η

τιμή

του

δείκτη

φυσικής

ολοκλήρωσης/αποτελεσματικότητας υπερβαίνει την τιμή του αντίστοιχου Δείκτη Απορρόφησης
Συμβασιοποιημένης Δημόσιας Δαπάνης ο οποίος είναι χαμηλός (32,29%).
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv, παρόλο που ο Δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης/
Αποτελεσματικότητας είναι υψηλός, ανερχόμενος σε 0,85, υπολείπεται της τιμής του αντίστοιχου
Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης Δημόσιας Δαπάνης (99,59%) και αποδίδεται στη χρονική
υστέρηση της καταγραφής της επίτευξης του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με την πρόοδο των
δαπανών.
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Πίνακας 21: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Α.Π.5 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.
1
8vii
8i
8iv
Α.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π. 5 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Βαρύτητα
στο σύνολο
Δείκτης φυσικής
Σταθμισμένος δείκτης
Δημόσια Δαπάνη
των
Επιλέξιμες
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικότητας Ε.Π.
% Απορρόφησης
Συμβάσεων
συμβάσεων
Δαπάνες
Αποτελεσματικότητας
/ Αποτελεσματικότητας
Συμβασιοποιημένου
(συγχρηματοδοτούμενη)
του Α.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
Α.Π.
Ε.Π. / Α.Π.
2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

172.587,88

1,21%

55.730,61

0,90

0,01

32,29%

9.095.921,31

63,88%

3.984.423,69

0,46

0,29

43,80%

4.969.669,01

34,90%

4.949.246,00

0,85

0,30

99,59%

14.238.178,21

100,00%

8.989.400,30

0,60

63,14%

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

99

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

1.2.5.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών

εκροής

και

δεικτών

αποτελέσματος

του

Άξονα

Προτεραιότητας 5
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ5
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8vii και του ΑΠ4 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4853 που αποτυπώνει τον Αριθμό συστημικών παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται και αντιστοιχεί σε οριζόντιες δράσεις η πορεία υλοποίησης είναι ικανοποιητική
(τιμή επίτευξης 5, και, ποσοστό επίτευξης 71,4%). Βάσει δε της τιμής στόχου των ενταγμένων και
υπό εξειδίκευση έργων εκτιμάται η επίτευξη του στόχου 2023.
Για το δείκτη εκροής CO20 που αποτυπώνει Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από
κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχει επιτευχθεί σχεδόν κατά το ήμισυ, ήτοι
8 έργα, ενώ εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023. Σύμφωνα με το σχεδιασμό η
τιμή στόχος έχει προκύψει από 15 έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν ατομικά (3 για κάθε
κοινωνικό εταίρο) συν δύο έργα που θα υλοποιηθούν από κοινού.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8i και του ΑΠ4 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής CO01 που αποτυπώνει ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, η πρόοδος επίτευξης είναι ικανοποιητική (43,6 %) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Συνολικά έχουν ωφεληθεί 1.616 ωφελούμενοι, εκ των οποίων οι 994 είναι γυναίκες. Με βάση την
τιμή στόχο των ήδη ενταγμένων έργων εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Αντίστοιχα, για το δείκτη εκροής CO02 που αποτυπώνει μακροχρόνια ανέργους, η πρόοδος
επίτευξης είναι ικανοποιητική (47,2 %) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και εκτιμάται ότι είναι
εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023, δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με τον CO01.
Συνολικά έχουν ωφεληθεί 1.048 μακροχρόνια άνεργοι (εκ των οποίων οι 699 είναι γυναίκες).
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Για το δείκτη εκροής T4850 που αποτυπώνει Ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών, η πρόοδος επίτευξης είναι ικανοποιητική (59,74 %) στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου. Βάσει της τιμής - στόχου των ήδη ενταγμένων έργων, αναμένεται η επίτευξη της
στοχοθεσίας 2023. Μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς έχουν ωφεληθεί συνολικά 929 άτομα της
ομάδας στόχου, εκ των οποίων οι 439 είναι γυναίκες.
Για το δείκτη εκροής T4854 που αποτυπώνει Ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση η πρόοδος επίτευξης είναι ικανοποιητική (57,7 %) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Βάσει της τιμής - στόχου των ήδη ενταγμένων έργων, αναμένεται η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς έχουν ωφεληθεί συνολικά 1.281 άνεργοι της ομάδας στόχου,
εκ των οποίων οι 738 είναι γυναίκες.
Για το δείκτη εκροής 11309 που αποτυπώνει Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης, καταγράφεται υστέρηση (ποσοστό επίτευξης 21,62 %).
Ωστόσο βάσει της τιμής - στόχου των ήδη ενταγμένων έργων, αναμένεται η επίτευξη της
στοχοθεσίας 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8iv και του ΑΠ5 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής CO01 που αποτυπώνει ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, η πρόοδος επίτευξης είναι ικανοποιητική (44,84 %) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Συνολικά έχουν ωφεληθεί 786 άνεργες γυναίκες. Βάσει της τιμής - στόχου των ήδη ενταγμένων
έργων, αναμένεται η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Για το δείκτη εκροής CO05 που αποτυπώνει Απασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων, η τιμή για το στόχο 2023 έχει ήδη επιτευχθεί. Συνολικά έχουν ωφεληθεί
2.543 άτομα της ομάδας στόχου, εκ των οποίων 2.529 γυναίκες.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 9v και του ΑΠ 5, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής έχει ως ακολούθως:
Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της ΕΠ 9v είναι μηδενική (δεδομένου ότι η
πρώτη ένταξη έργου έλαβε χώρα μόλις στις 26/11/201829.

29

Βλ. τα αναφερόμενα για την Επενδ.Πρ. 9v στον ΑΠ2.
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Πίνακας 22. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 530

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 5 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ
των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων

ΠΑΠ

Αρ.

Τ4853

ΠΑΠ

Αρ.

CO20

Αριθμός συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται
Έργα πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντα από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

7,00

5

71,43

17,00

8

52,94

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικο
ΠΑΠ

Αρ.

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

ΠΑΠ

Αρ.

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

1.479

2.220

3.699

622

994

1.616

42

888

1.332

2.220

349

699

1.048

39,3%

44,7

43,6

52,48

47,21

30

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

102

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

ΠΑΠ

Αρ.

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2.220

543

738

1.281

57,7

ΠΑΠ

Αρ.

Τ4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων, 30-44
ετών

1.555

490

439

929

59,74

ΠΑΠ

Αρ.

11309

Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

296

32

32

64

21,62

8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία
ΠΑΠ

Αρ.

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

35,00

1.718,0
0

1.753,00

0

786

786

0

45,75

44,84

ΠΑΠ

Αρ.

CO05

Απασχολούμενοισυμπεριλαμβαν
ομένων των
αυτοαπασχολούμενων

44,00

2.157,0
0

2.201,00

14

2.529

2.543

31,82

117,25

115,54

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
ΠΑΠ

Αρ.

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας

11,00

Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολού
θησης στην
αναφορά
του ΟΠΣ της
23/05/2019
δεδομένου
ότι η
Επενδυτική
Προτεραιότ
ητα
ενεργοποιή
θηκε μόλις
τον
11/2018
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ΠΑΠ

Αρ.

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

1,00

Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολού
θησης στην
αναφορά
του ΟΠΣ της
23/05/2019
δεδομένου
ότι η
Επενδυτική
Προτεραιότ
ητα
ενεργοποιή
θηκε μόλις
τον
11/2018
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Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ5
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8vii και του ΑΠ 5 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4812 που αποτυπώνει Αριθμό νέων ή αναβαθμισμένων
συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
που εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής
Τ4853, παρόλο που καταγράφεται μικρή πρόοδος επίτευξης, ήτοι ποσοστό 28,6%, εκτιμάται ότι
καταρχήν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας των ενταγμένων
και υπό εξειδίκευση έργων.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4813 που αποτυπώνει Αριθμό έργων που εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO20, παρ’ ότι η πρόοδος που
καταγράφεται είναι μικρή (1 έργο, ήτοι ποσοστό επίτευξης 6%), εκτιμάται ότι καταρχήν είναι
εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας των ενταγμένων και υπό
εξειδίκευση έργων.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8i και του ΑΠ 5 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01
(Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), καταγράφεται υστέρηση στην
Περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου (ποσοστό υλοποίησης 26,4 %). Αναμένεται βελτίωση των τιμών
επίτευξης του CR03 για την ΕΠ 8i, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ποιότητας των σχετικών
παρεμβάσεων δεδομένου του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και της
καλυτέρευσης του οικονομικού κλίματος.
Για το δείκτη αποτελέσματoς CR06 που αποτυπώνει Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους, καταγράφεται υστέρηση (-7,84%), σε σχέση με τη στοχοθεσία 2023. Αναμένεται
βελτίωση των τιμών επίτευξης του CR06 για την ΕΠ 8i, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ποιότητας των
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σχετικών παρεμβάσεων δεδομένου του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
και της καλυτέρευσης του οικονομικού κλίματος.

Για το δείκτη αποτελέσματος 11308 που αποτυπώνει Ωφελούμενους του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που

κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, η στοχοθεσία 2023 έχει ήδη
επιτευχθεί.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 8iv και του ΑΠ5 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίηση των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Ο δείκτης αποτελέσματος T4816 που αποτυπώνει Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας
τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους επισημαίνεται η απόκλιση από τη στοχοθεσία
2023 (απόκλιση -32,78%). Με τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται η επίτευξη της στοχοθεσίας
2023 έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου λόγω και της απομείωσης.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4817 που αποτυπώνει Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, που συμμετέχουν σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους καταγράφεται υστέρηση, της
τάξης των 29,67 ποσοστιαίων μονάδων, έναντι των στόχων 2023.

Με βάση τη σκοπούμενη

αναβάθμιση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και τις αναμενόμενες καλύτερες συνθήκες στην αγορά
εργασίας, αναμένεται βελτίωση στην τιμή επίτευξης του εν λόγω δείκτη αποτελέσματος, χωρίς
όμως να επιτευχθεί η τεθείσα στοχοθεσία 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 9v και του ΑΠ5, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Δεν υπάρχει πρόοδος στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της ΕΠ 9v δεδομένου ότι η πρώτη
ένταξη έργου έλαβε χώρα μόλις στις 26/11/2018.
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Πίνακας 23. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 531

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 5 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3/2 ή 3-2]**

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που
βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων

ΠΑΠ

ΠΑΠ

Αριθμός

Αριθμός

T4812

Νέες ή αναβαθμισμένες
συστημικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

9,00

7,00

2

28,6%

T4813

Έργα που εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών εταίρων
ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών

30,00

17,00

1

6%

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR06

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11308

Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας,
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

55,00

65,00

26,3 %

-38,7%

22,00

36,00

28,16%

-7,84%

0,00

90,00

98,48%

+8,48%

31

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Πίνακας 23. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 531

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 5 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3/2 ή 3-2]**

8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία

ΠΑΠ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

60,00

80,00

47,22%

-32,78%

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

20,00

33,00

3,33%

-29,67%

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

ΠΑΠ

Αριθμός

11303

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά
την λήξη της παρέμβασης

44,00

8,00

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθησης
στην αναφορά του
ΟΠΣ της
23/05/2019
δεδομένου ότι η
Επενδυτική
Προτεραιότητα
ενεργοποιήθηκε
μόλις τον
11/2018.

-
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1.2.5.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ5
Συνοψίζοντας, στην πορεία υλοποίησης του ΑΠ5 κρίνεται συνολικά ως μέτρια.
Ο δείκτης αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ 5 ανέρχεται σε 0,60. Για την επενδυτική
προτεραιότητα 8i η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας υστερεί συγκριτικά (0,46) από
την αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 8iv (0,85).
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι η ενεργοποίηση
του ΑΠ 5 ανέρχεται σε ποσοστό 55,1 % που θεωρείται μέτρια επίδοση όπως και ο βαθμός
συμβασιοποίησης του ΑΠ 5 με ποσοστό 49%. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός απορρόφησης ανήλθε
σε ποσοστό 30 % της δημόσιας δαπάνης και κρίνεται μέτριος.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα στο πλαίσιο του ΑΠ 2.
Για το πλαίσιο επίδοσης, εκτιμάται ότι εάν επιταχυνθεί επιτυχώς η διαδικασία ενεργοποίησης
του Ε.Π. είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων CR03, CR06, T4816 και Τ4817, από τη στοχοθεσία 2023.
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1.2.6.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 6 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018
ΑΠ 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ΑΠ6 θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσω της υποστήριξης των φοιτητών και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού. Η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ενίσχυση της προσχολικής
εκπαίδευσης και η διεύρυνση του «Νέου Σχολείου» αποτελούν τις βασικές δράσεις για τη βελτίωση
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η υποστήριξη των φοιτητών για έγκαιρη
ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και με την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα
από πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ) αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση της
εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, ο ΑΠ6 εξυπηρετεί τις διαπιστωμένες αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται με τη
συνέχιση και υποστήριξη των συστημικών μεταρρυθμίσεων και την αναβάθμιση όλων των
παραγόντων της εκπαίδευσης, την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και τη διασφάλιση της
ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, την καταπολέμηση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 6 είναι οι κάτωθι:
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Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με
υψηλά ποσοστά ΠΕΣ.



Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου –
Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, της α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης.



Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.



Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης
συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.

Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του Άξονα
Προτεραιότητας 6 ανέρχεται στο 24,6% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και
στο 25% της Κοινοτικής Συνδρομής32.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 6, αποτυπώνεται στους πίνακες 24, 25, 26 και 27 που ακολουθούν,
και συνολικά κρίνεται ως ικανοποιητική. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 6 ανέρχεται σε 802,02 εκατ. € καθώς ενισχύθηκε με 15 εκατ. € στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2018. Έχει εξειδικευθεί το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ (ποσοστό 110 %).
Η ενεργοποίηση του ΑΠ 6 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 70,2 % και θεωρείται ικανοποιητική στο
χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

Αντίστοιχα,

ικανοποιητικός είναι και ο βαθμός

συμβασιοποίησης του ΑΠ 6 που ανέρχεται σε 65%. Σε αυτό το πλαίσιο, το ποσοστό απορρόφησης
είναι 50% και κρίνεται ως υψηλό.
Συγκεκριμένα:

32

ο

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10 ii, κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 12.000.0000 (ΚΣ), για το 2 ειδικό στόχο
που αποσκοπεί στη στήριξη του ερευνητικού προσωπικού (από τους πόρους του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».
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- Έχουν εκδοθεί 74 προσκλήσεις με π/υ 609,9 εκ.€.
- Έχουν ενταχθεί 420 πράξεις, με π/υ 563,2 εκ.€ (βαθμός ενεργοποίησης 70,2%). Στην Επενδυτική
Προτεραιότητα 10i, έχουν ενταχθεί 48 δράσεις συνολικής αξίας 431,3 εκ. € (βαθμός ενεργοποίησης
Επενδ. Πρ. 74,16 %). Στην επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, έχουν ενταχθεί 372 δράσεις συνολικής
αξίας 131,8 εκ € (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 59,74 %).
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 520,2 εκ.€.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 400,8 εκ.€.

Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 6
Επισημαίνεται η επίτευξη των οροσήμων 2018 για τον οικονομικό δείκτη F100 για όλες τις
κατηγορίες περιφερειών. Αντίστοιχα, για τους δείκτες εκροής, 11518 που αποτυπώνει Αριθμό
συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, 11501 που
αποτυπώνει Αριθμό σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις,
Τ4957, που αποτυπώνει Αριθμό υποτροφιών φοιτητών ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ,

και Τ4958 που

αποτυπώνει Αριθμό ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η επίτευξη υπερβαίνει το 85%.
Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι οι
ακόλουθες:

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο i:
“Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά
ποσοστά ΠΕΣ”:
1. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος.
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2. Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις
επιμόρφωσης.
3. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις υποδοχής.
4. Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά, Μουσουλμανόπαιδων.
5. Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της
Θράκης.

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο ii:
“Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των
δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης”:
1. Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
2. Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση.
3. Ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
4. Ολοήμερο νηπιαγωγείο.
5. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
6. Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών Βιβλίων
και Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων».
7. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
8. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
9. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
10. Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
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εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο iii:
“Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών”:
1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών
στη διδακτική πράξη, για νέα προγράμματα σπουδών και εφαρμογή νέας εκπαιδευτικής
πολιτικής.
2. Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος.
3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii “Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα” και τον Ειδικό Στόχο i:
“Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής
των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”:
1. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
2. Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών.
3. Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π).
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii “Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα” και τον Ειδικό Στόχο ii:
“Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού”:
1. Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας.
2. Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές.
3. Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών.
4. Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής

Εμπειρίας

σε

Νέους

Επιστήμονες

Κατόχους

Διδακτορικού.
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5. Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δεύτερου Κύκλου
Σπουδών.
Η παραπάνω υλοποίηση ανά επενδυτική Προτεραιότητα και κατηγορία Περιφερειών αποτυπώνεται
στον πίνακα 24.
Στον πίνακα του Παραρτήματος Α εμφανίζονται τα βασικά σημεία υλοποίησης του ΑΠ 6, ήτοι η ΣΔΔ
των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά επενδ.πρ. και κατηγορία Περιφερειών καθώς και οι
σχετικοί δείκτες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου.
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Πίνακας 24: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ6 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩ
Ν

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]

6

10.1

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Σ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Βελτίωση της
ποιότητας και
της
αποτελεσματικό
τητας του
εκπαιδευτικού
συστήματος
Επενδυτική
Προτεραιότητα
10.1

[2]

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕΜ
ΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ
ΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩ
Ν ΕΡΓΩΝ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

802.020.679

420

563.147.213

520.214.216

400.878.039

50,0%

71,2%

77,1%

70,2%

64,9%

92,4%

581.418.007

48

431.263.833

420.541.910

372.739.074

64,1%

86,4%

88,6%

74,2%

72,3%

97,5%

ΛΑΠ

381.507.348

264.732.315

257.804.771

222.849.442

58,4%

84,2%

86,4%

69,4%

67,6%

97,4%

ΜΕΤ

106.422.715

94.374.756

92.695.755

83.966.480

78,9%

89,0%

90,6%

88,7%

87,1%

98,2%

ΠΑΠ

93.487.944

72.156.761

70.041.385

65.923.152

70,5%

91,4%

94,1%

77,2%

74,9%

97,1%
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Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩ
Ν

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]

10.2

[2]

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕΜ
ΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ
ΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩ
Ν ΕΡΓΩΝ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

131.883.380

99.672.306

28.138.965

12,8%

21,3%

28,2%

59,8%

45,2%

75,6%

Επενδυτική
Προτεραιότητα
10.2

220.602.672

ΛΑΠ

113.701.402

76.711.603

59.644.864

17.117.965

15,1%

22,3%

28,7%

67,5%

52,5%

77,8%

ΜΕΤ

40.779.520

27.952.583

21.296.126

5.893.388

14,5%

21,1%

27,7%

68,5%

52,2%

76,2%

ΠΑΠ

66.121.750

27.219.194

18.731.315

5.127.612

7,8%

18,8%

27,4%

41,2%

28,3%

68,8%

372
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Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.6
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η τιμή
του δείκτη αποτελεσματικότητας του ΑΠ6 είναι υψηλή και ανέρχεται σε 0,92.
Αναλυτικά τα στοιχεία αποτελεσματικότητας του Άξονα ανά Επενδυτική Προτεραιότητα
παρουσιάζονται στον πίνακα 25.
Επισημαίνεται, η υψηλή επίτευξη του Δείκτη φυσικής ολοκλήρωσης/αποτελεσματικότητας για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.i (0,99). Επίσης, η χαμηλή επίτευξη του Δείκτη φυσικής
ολοκλήρωσης/αποτελεσματικότητας για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10.ii (0,63), που
αντικατοπτρίζει τις σημαντικές διαφορές στην ενεργοποίησή τους (βλ. ανωτέρω).
Στο ίδιο πλαίσιο, η τιμή επίτευξης του Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης Δημόσιας
Δαπάνης για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10 i, είναι υψηλή (88,63%). Στο άλλο άκρο, είναι
χαμηλή η τιμή του Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης Δημόσιας Δαπάνης για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 10 iii (28,23%).

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

118

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 25: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Α.Π.6 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π. 6 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Βαρύτητα
στο σύνολο
Δείκτης φυσικής
Σταθμισμένος δείκτης
Δημόσια Δαπάνη
των
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικότητας Ε.Π.
% Απορρόφησης
Συμβάσεων
συμβάσεων
Επιλέξιμες Δαπάνες
Αποτελεσματικότητας
/ Αποτελεσματικότητας
Συμβασιοποιημένου
(συγχρηματοδοτούμενη)
του Α.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
Α.Π.
Ε.Π. / Α.Π.

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

10i

420.541.910,05 €

80,84%

372.739.074,19 €

0,99

0,80

88,63%

10ii

99.672.305,73 €

19,16%

28.138.965,13 €

0,63

0,12

28,23%

Α.Π.

520.214.215,78

100,00%

400.878.039,32

0,92

77,06%
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1.2.6.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών

εκροής

και

δεικτών

αποτελέσματος

του

Άξονα

Προτεραιότητας 6
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ6
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10i και του ΑΠ6 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4951 που αποτυπώνει τον Αριθμό σχολείων στα οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ, έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023 για όλες τις κατηγορίες
περιφερειών.
Για το δείκτη εκροής 11501 που αποτυπώνει Αριθμό σχολικών μονάδων που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, έχει επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023 για όλες τις κατηγορίες
Περιφερειών.
Για το δείκτη εκροής 11518 που αποτυπώνει Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου (αντικατάσταση του δείκτη 11510), η τιμή στόχος έχει
ήδη επιτευχθεί στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, ενώ ανέρχεται στο 91,2% της τιμής
στόχου στις Περιφέρειες Μετάβασης. Στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες η πορεία
υλοποίησης είναι καταρχήν ικανοποιητική (επίτευξη περίπου 60% σε σχέση με την τιμή στόχο).
Δεδομένου ότι ο βαθμός ενεργοποίησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10i, Eιδικός Στόχος 1,
ανέρχεται στο 87%, στο πλαίσιο της απομείωσης της χρηματοδότησης των σχετικών παρεμβάσεων,
θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η τιμή επίτευξης στο γ’ τρίμηνο του 2019 (ώστε εάν χρειασθεί να τεθεί
στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019).
Για το δείκτη εκροής 11519 που αποτυπώνει τον Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται έχουν επιτευχθεί πλήρως οι στόχοι 2023 στις
Περιφέρειες Μετάβασης και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Στις Λιγότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες παρατηρείται υστέρηση (ποσοστό επίτευξης 35,4%). Στο πλαίσιο της
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απομείωσης της χρηματοδότησης των σχετικών παρεμβάσεων, θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η τιμή
επίτευξης στο γ τρίμηνο του 2019.
Για το δείκτη εκροής 11511 που αποτυπώνει τους Εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, το ποσοστό
επίτευξης παρουσιάζει υστέρηση στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ποσοστό επίτευξης
23,04%), ενώ στις Περιφέρειες Μετάβασης (ποσοστό επίτευξης 57,3%) και στις Περισσότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ποσοστό επίτευξης 81,6%) είναι ικανοποιητικό. Επισημαίνεται ότι η
στοχοθεσία των ήδη ενταγμένων υπερβαίνει τη στοχοθεσία 2023 του δείκτη.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10ii και του ΑΠ6 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4955 που αποτυπώνει τον Αριθμό των φοιτητών που λαμβάνουν
υποστήριξη καταγράφεται υστέρηση στη στοχοθεσία 2023, σε όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.
Στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες το ποσοστό επίτευξης ανέρχεται σε 40,5 %, στις
Περιφέρειες Μετάβασης σε 34,8% και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 19,4%. Η
τιμή στόχος των ήδη ενταγμένων έργων στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες ανέρχεται στο 75
% της στοχοθεσίας 2023, στις Περιφέρειες Μετάβασης σε 91,5 % και στις Περισσότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 47,5 %. Δεδομένου ότι ο βαθμός ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10
iiκαι του Ειδ. Στόχου 1 για την περίοδο αναφοράς είναι 35,5 %, υπάρχει δυνατότητα επίτευξης της
στοχοθεσίας 2023.
Για το δείκτη εκροής Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ, παρουσιάζεται
υστέρηση για τη στοχοθεσία 2023. Στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες το ποσοστό επίτευξης
ανέρχεται σε 33 %, στις Περιφέρειες Μετάβασης σε 29,8% και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες σε 16,6%. Με βάση την τροποποιηθείσα πολιτική υποτροφιών είχε προβλεφθεί η
αύξηση των διατιθέμενων ποσών ανά ωφελούμενο, στο δε πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 είχε
υπολογισθεί το μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων (κόστος ανά υποτροφία) σε 3.311 €. Με βάση
τα ως άνω δεδομένα33και με βαθμό ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10 ii και του Ειδ. Στόχου 1 για την
περίοδο αναφοράς μόλις στο 35,5 %, εφόσον υλοποιηθεί ο εν λόγω σχεδιασμός αποτελεσματικά,
εκτιμάται ότι καταρχήν θα ήταν εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023.

33

Η τιμή στόχος των ήδη ενταγμένων έργων στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες ανέρχεται στο 48,68 %
της στοχοθεσίας 2023, στις Περιφέρειες Μετάβασης σε 62,1 % και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες σε 24,5 %.
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Για το δείκτη εκροής Τ4958 που αποτυπώνει τον Αριθμό ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η πορεία υλοποίησης είναι ικανοποιητική στις Λιγότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ποσοστό επίτευξης 57%) και Περιφέρειες Μετάβασης (ποσοστό
επίτευξης 66,4 %) και χαμηλή στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ποσοστό επίτευξης
38,2 %). Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 είχε υπολογισθεί μέσο κόστος για τις νέες δράσεις σε
18.447 €. Δεδομένου ότι ο βαθμός ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10 ii και του Ειδ. Στόχου 2 για την
περίοδο αναφοράς είναι 59,4 %, εφόσον υλοποιηθεί ο εν λόγω σχεδιασμός αποτελεσματικά,
εκτιμάται ότι καταρχήν είναι εφικτή η επίτευξη του στοχοθεσίας 2023. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να τεθεί η πρόοδος επίτευξης στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
Για το δείκτη εκροής Τ4959 που αποτυπώνει τον Αριθμό ωφελουμένων γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η πορεία υλοποίησης είναι υψηλή στις
Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (70,9%) και Περιφέρειες Μετάβασης (75,3%), ενώ το ποσοστό
επίτευξης ανέρχεται στο 49,5 % της στοχοθεσίας 2023 στις Περισσότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες. Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή στόχο των ενταγμένων έργων34, εκτιμάται ότι καταρχήν
είναι εφικτή η επίτευξή της στοχοθεσίας 2023.

Πίνακας 26. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 635

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)
[1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=2/1]

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση
ΛΑΠ

Αριθμός

11501
(Εισαγωγή
Νέου Δείκτη Αναθεώρηση
2018)

Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

9.438,00

17.769,00

>100%

34

Η τιμή στόχος των ήδη ενταγμένων έργων στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες ανέρχεται στο 84,7 % της
στοχοθεσίας 2023, στις Περιφέρειες Μετάβασης σε 101,3 % και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 76,7 %.
35
Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤ

Αριθμός

ΠΑΠ

Αριθμός

ΛΑΠ

Αριθμός

11501
(Εισαγωγή
Νέου Δείκτη Αναθεώρηση
2018)
11501
(Εισαγωγή
Νέου Δείκτη Αναθεώρηση
2018)
11511

ΜΕΤ

Αριθμός

11511

ΠΑΠ

Αριθμός

11511

ΛΑΠ

Αριθμός

Τ4951

ΜΕΤ

Αριθμός

ΠΑΠ

Αριθμός

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)
[1]
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=2/1]
Σ

Α

Γ

Σ

Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

2.633,00

10.750,00

>100%

2.313,00

8.313,00

>100%

39.024,00

8.994,00

23,04%

10.886,00

6.236,00

57,3%

9.563,00

7.807,00

81,6%

782,00

1.625,00

>100%

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

227,00

645,00

>100%

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

225,00

817,00

>100%
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ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=2/1]

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)
[1]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΠ

Αριθμός

11518
(αντικατάστα
ση 11510)

ΛΑΠ

Αριθμός

T4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

7.903,00

3.204,00

40,5%

ΜΕΤ

Αριθμός

T4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

3.053,00

1.064,00

34,8%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Αριθμός συμμετοχών
6.099,00
3.591,00
58,8%
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
ΜΕΤ Αριθμός
11518
Αριθμός συμμετοχών
1.701,00
1.550,00
91,2%
(αντικατάστα
σχολικών μονάδων που
ση 11510)
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
ΠΑΠ Αριθμός
11518
Αριθμός συμμετοχών
1.495,00
2.510,00
>100%
(αντικατάστα
σχολικών μονάδων που
ση 11510)
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
ΛΑΠ
Αριθμός
11519
Αριθμός συμμετοχών
2.551,00
904,00
35,4%
(αντικατάστα
σχολικών μονάδων
ση Τ4954)
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται
ΜΕΤ Αριθμός
11519
Αριθμός συμμετοχών
712,00
1.824,00
>100%
(αντικατάστα
σχολικών μονάδων
ση Τ4954)
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται
ΠΑΠ Αριθμός
11519
Αριθμός συμμετοχών
625,00
1.085,00
>100%
(αντικατάστα
σχολικών μονάδων
ση Τ4954)
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται
10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση
των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα
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ΑΠ 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=2/1]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΠΑΠ

Αριθμός

T4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

4.596,00

893,00

19,4%

ΛΑΠ

Αριθμός

Τ4957

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από
ΕΚΟ

9.232,00

3.054,00

33%

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4957

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από
ΕΚΟ

3.564,00

1.064,00

29,8%

ΠΑΠ

Αριθμός

Τ4957

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από
ΕΚΟ

5.369,00

893,00

16,6%

ΛΑΠ

Αριθμός

Τ4958

Αριθμός ωφελουμένων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

4.766,00

1.399,
00

1.317,00

2.716,00

57%

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4958

Αριθμός ωφελουμένων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

1.841,00

702,00

521,00

1.223,00

66,4%

ΠΑΠ

Αριθμός

Τ4958

Αριθμός ωφελουμένων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

2.772,00

533.00

526.00

1.059,00

38,2%

ΛΑΠ

Αριθμός

T4959

1.906,00

19,00

1.311,00

1.353,00

70,9%

ΜΕΤ

Αριθμός

T4959

Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

737,00

24,00

519,00

555,00

75,3%

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)
[1]
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΠ

Αριθμός

T4959

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)
[1]
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Γ

Σ
1.109,00

Α

Γ

550,00

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=2/1]
Σ

Α

Γ

550,00

49,5%

Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ6
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10i και του ΑΠ6, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4901 που αποτυπώνει Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού, η τιμή-στόχος έχει επιτευχθεί σχεδόν κατά 45%
στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, ήτοι 86 Σχολεία, κατά 52% στις Περιφέρειες Μετάβασης,
ήτοι 29 Σχολεία, και υπερβαίνει το 100% στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, ήτοι 64
Σχολεία36. Δεδομένου ότι ο βαθμός ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10i, Ειδικού Στόχου 1 είναι 56%,
εκτιμάται ότι καταρχήν είναι δυνατή επίτευξη της στοχοθεσίας σε όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11509 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ, έχει επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023 και
στις τρεις Κατηγορίες Περιφερειών.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11516 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολικών μονάδων α’ βάθμιας και
β΄ βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, που αντικατέστησε
τον δείκτη 11513, επίσης έχουμε επίτευξη της τιμής στόχου 2023 στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες. Μικρή απόκλιση (υστέρηση) από την τιμή στόχο συναντάται στις Περιφέρειες σε
Μετάβαση (κατά -2,8%) και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (κατά -1%).

36

Σ

Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία στις 23/07/2019.
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Για το δείκτη αποτελέσματος 11520 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν, που αντικατέστησε τον δείκτη Τ4904, έχει επιτευχθεί η στοχοθεσία
2023 και στις τρεις Κατηγορίες Περιφερειών.
Για το δείκτη αποτελέσματος 1151437 που αποτυπώνει Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία,
σε σχέση με τη στοχοθεσία 2023, αποκλίσεις καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών,
ήτοι -23,79% στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, -26,61 % στις Περιφέρειες σε Μετάβαση,
και -25,6 % στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Αναμένεται βελτίωση της τιμής επίτευξης
σε όλες τις κατηγορίες Περιφερειών δεδομένου ότι η στοχοθεσία των ήδη ενταγμένων έργων του
τροφοδότη δείκτη 11511 είναι μεγαλύτερη της στοχοθεσίας του για το 2023. Επισημαίνεται, ότι
είναι υπό κατάρτιση το Εθνικό Σχέδιο για την Επιμόρφωηση των Εκπαιδευτικών.
Για το σύνολο των δεικτών αποτελέσματος της ΕΠ 10ii και του ΑΠ6 δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία
υλοποίησης δεδομένου ότι:
Για το δείκτη αποτελέσματος με κωδικό Τ4905 που αποτυπώνει Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο σπουδών, η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί μία φορά στο τέλος της προγραμματικής περιόδου με τη χρήση / αξιοποίηση
στοιχείων των ΑΕΙ.
Για το δείκτη αποτελέσματος με κωδικό Τ4906 που αποτυπώνει Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης, η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί με έρευνα πεδίου μία φορά στο τέλος της
προγραμματικής περιόδου.

37

Ο δείκτης μετρήθηκε στο πλαίσιο έρευνας της ΕΥΣΕΚΤ για τον υπολογισμό του δείκτη CRO7.
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Πίνακας 27. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 638

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4]=[3]-[2]

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση

Λόγος
(%)

ΛΑΠ

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

31,7

36,7

40,60

3,9

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00

69,00

45,21%

-23,79

Ποσοστό σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν
στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

27,7

32,7

33,60

0,9

Αριθμός σχολείων στα οποία το
ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

-

192,00

86

-106

Ποσοστό δείκτη σχολικών
μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν

10,00

15,00

16,7

1,7

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

40,2

45,2

48,7

3,5

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00

69,00

42,39

-26,61

Ποσοστό σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν
στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

34,10

39,10

36,3

-2,8

11516

Τ4901

11520

11516

38

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Πίνακας 27. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 638

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4901

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4]=[3]-[2]

Αριθμός σχολείων στα οποία το
ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

-

56,00

29

-27

Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

49,50

54,50

59,3

4,8

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

48,1

53,1

60,9

7,8

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00

69,00

43,4

-25,6

Ποσοστό σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν
στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

32,4%

37,4%

36,4

-1

Αριθμός σχολείων στα οποία το
ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

-

55,00

64

+9

Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

35,7

40,7

50,5

9,8

11520

11516

Τ4901

11520

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

47,30

60,00

Η
παρακολούθηση
και στατιστική
επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί
μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου με τη
χρήση/

-
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4]=[3]-[2]

αξιοποίηση
στοιχεών των
ΑΕΙ.

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

47,30

60,00

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

47,30

60,00

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

26,80

39,00

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

26,80

39,00

ΛΑΠ

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

Η
παρακολούθηση
και στατιστική
επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί
μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου με τη
χρήση/
αξιοποίηση
στοιχεών των
ΑΕΙ.
Η
παρακολούθηση
και στατιστική
επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί
μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου με τη
χρήση/
αξιοποίηση
στοιχεών των
ΑΕΙ.
Η
παρακολούθηση
θα
πραγματοποιηθεί
με έρευνα
πεδίου μία φορά
στο τέλος της
προγραμματικής
περιόδου.
Η
παρακολούθηση
θα
πραγματοποιηθεί
με έρευνα
πεδίου μία φορά
στο τέλος της
προγραμματικής
περιόδου.

-

-

-

-
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ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

Τ4906

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

26,80

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4]=[3]-[2]

39,00

Η
παρακολούθηση
θα
πραγματοποιηθεί
με έρευνα
πεδίου μία φορά
στο τέλος της
προγραμματικής
περιόδου.

-
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1.2.6.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ6
Συνοψίζοντας την πορεία υλοποίησης του ΑΠ6, επισημαίνεται ότι κρίνεται συνολικά ως
ικανοποιητική.
Ο δείκτης αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ6 ανέρχεται στο υψηλό 0,92.

Για την

επενδυτική προτεραιότητα 10i, η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας αγγίζει το 0,99
και η αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 10ii, στο 0,63.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι η ενεργοποίηση
του ΑΠ6 ανέρχεται σε ποσοστό 70,2 % και θεωρείται ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης
του ΕΠ. Αντίστοιχα, ικανοποιητικός είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ6 που ανέρχεται
σε 65%. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός απορρόφησης αγγίζει το 50% το οποίο είναι το υψηλότερο
του ΕΠ. Επισημαίνεται ότι τούτο οφείλεται στο υψηλό επίπεδο υλοποίησης των δράσεων και της
απορρόφησης της επενδυτικής προτεραιότητας 10i που ανέρχεται σε 64,1%.

Συγκριτικά στην

επενδυτική προτεραιότητα 10 ii, ο βαθμός ενεργοποίησης είναι μικρότερος (59%), με αποτέλεσμα
να είναι χαμηλός ο βαθμός απορρόφησης (12,8%) και να διαπιστώνεται υστέρηση στην πρόοδο
επίτευξης δεικτών εκροών και του πλαισίου επίδοσης για τον τελικό στόχο 2023.
Για το πλαίσιο επιδόσεων του ΑΠ6, επισημαίνεται για την επενδυτική προτεραιότητα 10 ii η χαμηλή
πρόοδος επίτευξης για το Τ4957 που αποτυπώνει τον Αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές ΑμεΑ ή από
ΕΚΟ. Αντίστοιχα, υστέρηση παρατηρείται και για τον T4958 που αποτυπώνει Αριθμό ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την επενδυτική
προτεραιότητα 10 ii σχετική υστέρηση παρατηρείται για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
στην τιμή επίτευξης του 11518 που αποτυπώνει τον Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, λόγω και απομείωσης της χρηματοδότησης. Οι ως
άνω επιδόσεις θα πρέπει να επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
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1.2.7.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 7 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018
ΑΠ 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΑΠ7 εστιάζει στην ανάπτυξη του συστήματος της διά βίου μάθησης με στόχο τόσο την
ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ενήλικου πληθυσμού και την
παροχή δεύτερης ευκαιρίας εκπαίδευσης όσο και τη διευκόλυνση της κινητικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εφαρμογή πλαισίων και συστημάτων αναγνώρισης
προσόντων και διά βίου συμβουλευτικής. Επιπλέον, σημαντική Προτεραιότητα αποτελεί η σύνδεση
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό
κόσμο, μέσω της ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και της μαθητείας καθώς και δράσεων διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ7 είναι οι κάτωθι:


Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε
αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη
τυπικής και άτυπης μάθησης.



Αύξηση των μαθητών/ σπουδαστών/ αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας.



Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό
κόσμο

Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του Άξονα
Προτεραιότητας 7 ανέρχεται στο 10,9% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και
στο 11% της Κοινοτικής Συνδρομής.
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Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 7, αποτυπώνεται στους πίνακες 28, 29, 30 και 31 που ακολουθούν,
και συνολικά κρίνεται ως ιδιαιτέρως χαμηλή. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 7 ανέρχεται σε 356,1 εκατ. €. Έχει εξειδικευθεί το 138 % του π/υ του ΑΠ39. Η
ενεργοποίηση του ΑΠ 7 ανέρχεται σε ποσοστό 43,1 % που θεωρείται χαμηλή στο χρονικό σημείο
υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα χαμηλός είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης που ανέρχεται σε
ποσοστό 32%. Το δε ποσοστό απορρόφησης 9 % (δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ)
κρίνεται ως ιδιαιτέρως χαμηλό, για το εν θέματι χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 19 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 275,2 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 37 πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 153,5 εκατ. € (βαθμός
ενεργοποίησης 43,1%). Εξ’αυτών, για την επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, έχουν ενταχθεί 6
δράσεις συνολικής αξίας 32,8εκ. € (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 10iii, 46 %) και για την
επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, έχουν ενταχθεί 31 δράσεις συνολικής αξίας 120,7 εκ. € (βαθμός
ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 10 iv, 42 %).
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 112,9 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 34,2 εκατ. €.

Πλαίσιο Επιδόσεων ΑΠ7
Για το πλαίσιο επιδόσεων, επισημαίνεται ότι η επίτευξη τόσο του οικονομικού δείκτη F100 όσο και
του δείκτη εκροής 11512 που αποτυπώνει Αριθμό μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ κ.λπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας,

υπερβαίνει το 85% για όλες τις

κατηγορίες περιφερειών.
Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι οι
ακόλουθες:
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii “Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση
για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των
39

Με στοιχεία 30.6.2019, είχε εξειδικευθεί το 113 % του π/υ.
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

134

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων” και τον Ειδικό Στόχο i: “Αύξηση της ποιότητας και της
ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών),
με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης”:
1. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
2. Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv “Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας” και τον Ειδικό Στόχο i: “Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας” ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:
1. Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ.
2. Εφαρμογή Μαθητείας.
3. Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ.
4. Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας.
5. Υποστήριξη συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv “Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας” και τον Ειδικό Στόχο ii: “Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο”:
1. Η δράση της Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Η παραπάνω υλοποίηση ανά επενδυτική Προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας αποτυπώνεται
στον πίνακα 28.
Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του ΑΠ7, ήτοι η
ΣΔΔ των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών, ανά Επενδ. Πρ., και κατηγορία Περιφερειών, καθώς
και οι σχετικοί δείκτες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου.
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Πίνακας 28: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ7 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
/ ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ
ΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

7

10.3

10.4

[2]

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕ
ΜΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

356.144.557

37

153.517.275

112.945.363

31.774.364

8,9%

20,7%

28,1%

43,1%

31,7%

73,6%

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.3

69.466.163

6

32.808.595

30.618.149

7.591.444

10,9%

23,1%

24,8%

47,2%

44,1%

93,3%

ΛΑΠ

45.217.152

22.330.008

20.820.887

4.417.061

9,8%

19,8%

21,2%

49,4%

46,0%

93,2%

ΜΕΤ

12.792.754

4.784.808

4.472.484

1.764.796

13,8%

36,9%

39,5%

37,4%

35,0%

93,5%

ΠΑΠ
Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.4

11.456.257

5.693.779

5.324.778

1.409.587

12,3%

24,8%

26,5%

49,7%

46,5%

93,5%

286.678.394

120.708.679

82.327.214

24.182.920

8,4%

20,0%

29,4%

42,1%

28,7%

68,2%

ΛΑΠ

186.955.139

71.312.642

49.079.890

13.435.977

7,2%

18,8%

27,4%

38,1%

26,3%

68,8%

ΜΕΤ

50.512.100

21.885.191

14.320.514

4.456.043

8,8%

20,4%

31,1%

43,3%

28,4%

65,4%

ΠΑΠ

49.211.155

27.510.846

18.926.810

6.290.900

12,8%

22,9%

33,2%

55,9%

38,5%

68,8%

Ανάπτυξη της Διά Βίου
Μάθησης και Βελτίωση
της Συνάφειας της
εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την
αγορά εργασίας

31

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

137

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.7
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η τιμή
του δείκτη αποτελεσματικότητας του ΑΠ7 ανέρχεται σε 0,59 και είναι η χαμηλότερη στον ΑΠ του
ΕΠ.

Αντικατοπτρίζεται σε αυτή ο συγκριτικά χαμηλός βαθμός ενεργοποίησης του ΑΠ 7, ως

αναλύθηκε ανωτέρω.
Αναλυτικά τα στοιχεία αποτελεσματικότητας του Άξονα ανά Επενδυτική Προτεραιότητα
παρουσιάζονται στον πίνακα 29. Επισημαίνονται, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των τιμών των
δεικτών φυσικής ολοκλήρωσης / αποτελεσματικότητας μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων
10iii (0,64) και 10iv (0,42).
Ιδιαίτερα χαμηλές είναι και οι τιμές του Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης Δημόσιας
Δαπάνης για τις Επενδυτικές Προτεραιοτήτες 10iii και 10iv (24,79% και 29,37% αντίστοιχα).
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Πίνακας 29: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Α.Π.7 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.7 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Βαρύτητα
στο σύνολο
Δείκτης φυσικής
Σταθμισμένος δείκτης
Δημόσια Δαπάνη
των
Επιλέξιμες
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικότητας Ε.Π.
% Απορρόφησης
Συμβάσεων
συμβάσεων
Δαπάνες
Αποτελεσματικότητας
/ Αποτελεσματικότητας
Συμβασιοποιημένου
(συγχρηματοδοτούμενη)
του Α.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
Α.Π.
Ε.Π. / Α.Π.

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

10iii

30.618.149,30

27,11%

7.591.443,85

0,64

0,17

24,79%

10iv

82.327.213,53

72,89%

24.182.920,40

0,57

0,42

29,37%

Α.Π.

112.945.362,83

100,00%

31.774.364,25

0,59

28,13%

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

139

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

1.2.7.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών

εκροής

και

δεικτών

αποτελέσματος

του

Άξονα

Προτεραιότητας 7
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ7
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iii και του ΑΠ7, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Ο δείκτης εκροής 11704, που αποτυπώνει τον αριθμό προγραμμάτων δια βίου μάθησης που
υλοποιούνται [ο οποίος σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 αντικατέστησε το δείκτη Τ4961 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δια βίου μάθησης]40, εμφανίζει υστέρηση και
στις τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Συγκεκριμένα στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες το
ποσοστό επίτευξης της στοχοθεσίας 2023 ανέρχεται σε 9%, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση σε
17,8%, και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 23%. Επισημαίνεται ότι η τιμή στόχος
των ήδη ενταγμένων έργων στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες ανέρχεται στο 57% της
στοχοθεσίας 2023, στις Περιφέρειες Μετάβασης σε 68,8% και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες σε 80,5%. Σε αυτό το πλαίσιο, και δεδομένου ότι ο βαθμός ενεργοποίησης της Επενδ.
Πρ. 10iii, Ειδικού Στόχου 1 είναι 49%, εκτιμάται ότι καταρχήν είναι δυνατή η επίτευξη της
στοχοθεσίας σε όλες τις κατηγορίες Περιφερειών σε ποσοστό 75%.
Για το δείκτη εκροής Τ4963, που αποτυπώνει τα Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας,

η πρόοδος επίτευξης είναι υψηλή στις Περιφέρειες

Μετάβασης (74,6%), και ικανοποιητική στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (45,2%) και
στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (52,5%). Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις τιμές στόχου
των ήδη ενταγμένων έργων και το ως άνω μέτριο βαθμό ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10iii Ειδικού
Στόχου 1 εκτιμάται ότι καταρχήν η στοχοθεσία 2023, για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών, είναι
δυνατό να επιτευχθεί.

40

Η αλλαγή του δείκτη έγινε προκειμένου να αποτυπώνεται ο συστημικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων και η
επιδιωκόμενη αλλαγή για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχομένων προγραμμάτων
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Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iv και του ΑΠ7, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής 11512, που αποτυπώνει τον Αριθμό μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, η πρόοδος επίτευξης για την
στοχοθεσία 2023 υστερεί και στις 3 κατηγορίες Περιφερειών (11,5% στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες, 15% στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, και 17,8% στις Περισσότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες). Σημειώνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 εγκρίθηκε η μείωση της
τιμής στόχου 2023 του δείκτη 11512 κατά 21,3% αφού για την τιμή στόχο του 2023 ελήφθη υπόψη
ως μέσο μοναδιαίο κόστος των δράσεων μαθητείας (με βάση τα δεδομένα υλοποίησης), το ποσό
των 2.949 €. Bάσει της ανάλυσης της στοχοθεσίας των ενταγμένων έργων, προκύπτει ότι ο τελικός
στόχος 2023 καλύπτεται κατά 60% στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, κατά 72% στις
Περιφέρειες σε Μετάβαση, και μόλις κατά 18% στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.
Δεδομένου ότι ο βαθμός ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10iv, Ειδικού Στόχου 1 είναι χαμηλός (39%),
επισημαίνεται η στοχοθεσία 2023 για τον εν λόγω δείκτη εκροών του πλαισίου επίδοσης μπορεί
καταρχήν να επιτευχθεί εφόσον υλοποιηθεί ομαλά ο σχεδιασμός. Υπενθυμίζεται ότι η καθυστέρηση
στην ενεργοποίηση οφείλεται στην ύπαρξη της σχετικής αιρεσιμότητας. Σε κάθε περίπτωση,
προτείνεται να γίνει η αντίστοιχη ανάλυση πριν την Αναθεώρηση 2019.
Για το δείκτη εκροής T4960 που αποτυπώνει Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα
πρακτικής άσκησης έχουν ήδη επιτευχθεί οι στόχοι 2023, σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών.

Πίνακας 30. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 741

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

41

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Πίνακας 30. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 741

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη
τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων
προσόντων
ΛΑΠ

Αριθμός

11704)

Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

8.307

747

9%

ΜΕΤ

Αριθμός

11704

Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

2.350

419

17,8%

ΠΑΠ

Αριθμός

11704)

Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

2.105

492

23,4%

ΛΑΠ

Αριθμός

Τ4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας

17.535

7.920

45,2%

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας

4.961

3.701

74,6%

ΠΑΠ

Αριθμός

Τ4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας

4.443

2.332

52,5%

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης
από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς
τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και
της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης
και μαθητείας
ΛΑΠ
Αριθμός
11512
Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
54.966,00
6.296,00
11,5%
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας
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Πίνακας 30. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 741

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤ

Αριθμός

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας

14.851,00

2.229,00

15%

ΠΑΠ

Αριθμός

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας

14.469,00

2.577,00

17,8%

ΛΑΠ

Αριθμός

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

3.308,00

5.815

>100%

ΜΕΤ

Αριθμός

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

504,00

504

100%

ΠΑΠ

Αριθμός

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

4.794,00

4.794,00

100%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ7
Για τους δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ10iii και του ΑΠ7,
επισημαίνεται ότι:
Για το δείκτη αποτελέσματος 1170542, που αποτυπώνει Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+)
σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν, το ποσοστό επίτευξης για τις Λιγότερο

42

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία
Περιφερειών και δεδομένου ότι πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να
επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις Κατηγορίες Περιφερειών.
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Αναπτυγμένες Περιφέρειες ανήλθε σε 47,6%, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση σε 48,63%, και στις
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 49,03%. Προτείνεται να επικαιροποιηθούν οι τιμές
βάσης και οι τιμές στόχοι ανά Κατηγορία Περιφερειών, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11706, που αποτυπώνει Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που υλοποιούνται, υπάρχει υστέρηση, επειδή δεν είχε επιτευχθεί έως και την
31/12/2018 η τιμή βάσης του δείκτη (12.141). Σε αυτό το στάδιο δεν δύναται να υπολογιστεί η τιμή
επίτευξης του δείκτη αποτελέσματος δεδομένου ότι ο δείκτης θα καταμετρήσει την αύξηση με
σημείο εκκίνησης την ως άνω τιμή. Ως επισημάνθηκε ανωτέρω, δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση
νέων δράσεων της Δια Βίου Μάθησης.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iv και του ΑΠ7 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 11515 που αποτυπώνει Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ., το ποσοστό επίτευξης για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες ανήλθε σε
12,97 % (απόκλιση 12,03%), στις Περιφέρειες σε Μετάβαση σε 13,11% (απόκλιση 11,89%), και στις
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 4,74% (απόκλιση 20,26%).

Δεδομένου ότι

καταγράφεται καθυστέρηση στην υλοποίηση (βλ. ανωτέρω ανάλυση για δείκτη 11512), εκτιμάται,
ότι εάν δεν μεταβληθούν οι ρυθμοί ενεργοποίησης και υλοποίησης,

δεν θα επιτευχθεί η

στοχοθεσία 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4907 που αποτυπώνει Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την
πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις, επισημαίνεται ότι επιτεύχθηκε η τιμή στόχος στις
Περιφέρειες Μετάβασης (59,1%) και αναμένεται να επιτευχθεί στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες (που ανέρχεται ήδη σε 49,7%) και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (που
ανέρχεται ήδη σε 51,6%)43.

43

Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου που παρέδωσε η Διαχειριστική Αρχή στο Σύμβουλο στις
23/07/2019.
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Πίνακας 31. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 744

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3-2]

10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων
45

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11705
(Αντικατάσταση
του Τ490846)

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν

60,00

63,00

47,60%

-15,4%

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11705
(Αντικατάσταση
του Τ4908)

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν

60,00

63,00

48,63%

-14,37%

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11705
(Αντικατάσταση
του Τ4908)

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν

60,00

63,00

49,03%

-13,97%

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11706
( δείκτης)

Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

-

15

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11706
( δείκτης)

Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

-

15

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11706
( δείκτης)

Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

-

15

-

-

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων
μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

44

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
45
Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία
Περιφερειών και δεδομένου ότι πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να
επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις Κατηγορίες Περιφερειών.
46
Τ4908 Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε προγράμματα δια βίου μάθησης και δεύτερης ευκαρίας
που πιστοποιήθηκαν.
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Πίνακας 31. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 744

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3-2]

-

25,00

12,97 %

-12,03%

-

25,00

13,11 %

-11,89%

-

25,00

4,74%

-20,26%

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.
Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.
Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11515

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11515

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11515

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

49,00

55,00

49,7

-5,3%

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

49,00

55,00

59,1

+4,1%

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

49,00

55,00

51,62%

-3,38%

1.2.7.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ7
Συνοψίζοντας, στην πορεία υλοποίησης του ΑΠ7 καταγράφεται σημαντική υστέρηση.
Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ7 ανέρχεται στο χαμηλό 0,59,
συγκριτικά με όλους τους ΑΠ του ΕΠ, και αντικατοπτρίζει το χαμηλό βαθμό ενεργοποίησης. Για την
επενδυτική προτεραιότητα 10iii η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας είναι 0,64, ενώ η
αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 10iv, 0,57.
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Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι ο βαθμός
απορρόφησης είναι μόλις 9%. Ως επισημάνθηκε η ενεργοποίηση του ΑΠ (εντάξεις) είναι χαμηλή και
ανέρχεται μόλις σε 43,1 %. Αντίστοιχος είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης που ανέρχεται σε
32%. Επισημαίνεται ότι παρόλες τις διορθωτικές ενέργειες με την Αναθεώρηση 2018, με στοιχεία
30.6.2019 οι εντάξεις εξακολουθούν να κινούνται χαμηλά στο 44%, και οι νομικές δεσμεύσεις στο
36%.
Για το πλαίσιο επιδόσεων του ΑΠ7, επισημαίνεται για το δείκτη εκροών 11512 που αποτυπώνει τον
Αριθμό μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας, ότι η πρόοδος επίτευξης για την στοχοθεσία 2023, υστερεί και στις 3
κατηγορίες Περιφερειών. Bάσει της ανάλυσης της στοχοθεσίας των ενταγμένων έργων, προκύπτει
ότι ο τελικός στόχος 2023 καλύπτεται κατά 60% στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, κατά 72
% στις Περιφέρειες σε Μετάβαση,

και μόλις κατά 18% στις Περισσότερο Αναπτυγμένες

Περιφέρειες. Δεδομένου ότι ο βαθμός ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10iv, Ειδικού Στόχου 1 είναι
χαμηλός (39%), επισημαίνεται η στοχοθεσία 2023 για τον εν λόγω δείκτη εκροών του πλαισίου
επίδοσης μπορεί καταρχήν να επιτευχθεί εφόσον υλοποιηθεί ομαλά ο σχεδιασμός (με εστίαση στις
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες). Υπενθυμίζεται ότι η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση
οφείλεται στην ύπαρξη της σχετικής αιρεσιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται να γίνει η
αντίστοιχη ανάλυση πριν την Αναθεώρηση 2019. Επισημαίνεται, η υστέρηση στις τιμές επίτευξης,
των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων 1170547, 11706, και 11515 από τη στοχοθεσία 2023.

47

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία
Περιφερειών και δεδομένου ότι πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να
επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις Κατηγορίες Περιφερειών.
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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1.2.8.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 8 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018

ΑΠ 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΠ 8 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης (50%) που
αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαφοροποιείται από τις άλλες
Περιφέρειες σε Μετάβαση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
Ο ΑΠ 8 περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί για τον
Θεματικό Στόχο 10 και περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ6 «Βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» και ΑΠ7 «Ανάπτυξη της
διά βίου μάθησης και ενίσχυση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας».
Συγκεκριμένα στον ΑΠ 8, προσεγγίζονται συνολικά και οι τέσσερις (4) επιλεχθείσες επενδυτικές
προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10 του ΕΠ (10.1, 10.2 , 10.3 και 10.4), για την κάλυψη των
διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της κατάρτισης, και της
επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων, με το σύνολο των προτεινόμενων
παρεμβάσεων ανά επενδυτική προτεραιότητα για την επίτευξη των τεθέντων ειδικών στόχων.
Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του Άξονα
Προτεραιότητας 8 ανέρχεται στο 2,6% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και στο
1,7% της Κοινοτικής Συνδρομής.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 8, αποτυπώνεται στους πίνακες 32, 33, 34 και 35 που ακολουθούν,
και συνολικά κρίνεται ως μέτρια. Αναλυτικά:

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Ο π/υ του ΑΠ 8 ανέρχεται σε 85,9 εκατ. €. Έχει εξειδικευθεί το 99% του π/υ του ΑΠ48. Η
ενεργοποίηση του ΑΠ 8 ανέρχεται σε ποσοστό 52% που θεωρείται μέτρια επίδοση στο χρονικό
σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντιστοίχως, ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 8 ανέρχεται σε
ποσοστό 47% και ο βαθμός απορρόφησης ανέρχεται σε 35,2 %.

Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 57 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 55,8 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 71 Πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 44,5 εκατ. € (ποσοστό
ενεργοποίησης 52%). Εξ’αυτών, 44 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10i,
συνολικής αξίας 30,5εκ. (ποσοστό ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 10i, 71%), 12 Πράξεις έχουν ενταχθεί
στην επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, συνολικής αξίας 4,2 εκ. (ποσοστό ενεργοποίησης 23,8%), 5
Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, συνολικής αξίας 3,2εκ. € (ποσοστό
ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 10iii 62,7%), και 10 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική
Προτεραιότητα 10iv, συνολικής αξίας 3,2 εκ. € (ποσοστό ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 10iv, 30%).
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 40,12 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται συνολικά στα 29,6 εκατ. €.

Πλαίσιο επιδόσεων του ΑΠ 8
Η επίτευξη του οροσήμου για τον οικονομικό δείκτη F100.
Επίσης, για τους δείκτες εκροής, 11518 που αποτυπώνει Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων
που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, 11501 που αποτυπώνει Αριθμό σχολικών
μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 11512 που αποτυπώνει Αριθμό
μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας, Τ4957 που αποτυπώνει Αριθμό υποτροφιών φοιτητών ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ, και Τ4958
που αποτυπώνει Αριθμό ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η επίτευξη υπερβαίνει για όλους τους δείκτες εκροών το 85%.

Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι οι
ακόλουθες:
48

Με στοιχεία 30.6.2019 έχει εξειδικευθεί το 91% του π/υ του ΑΠ.
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Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο i:
“Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά
ποσοστά ΠΕΣ”:
1. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος.
2. Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις
επιμόρφωσης.
3. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις υποδοχής.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο ii:
“Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των
δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης”:
1. Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
2. Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση.
3. Ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
4. Ολοήμερο νηπιαγωγείο.
5. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
6. Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών Βιβλίων
και Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων».
7. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
8. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
9. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
10. Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης.
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Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο
iii:“Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών”:
1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών
στη διδακτική πράξη, για νέα προγράμματα σπουδών και εφαρμογή νέας εκπαιδευτικής
πολιτικής.
2. Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος.
3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii “Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα” και τον Ειδικό Στόχο i:
“Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής
των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”:
1. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
2. Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών.
3. Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π).
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii “Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα” και τον Ειδικό Στόχο ii:
“Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού”:
1. Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας.
2. Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές.
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Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii “Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση
για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων” και τον Ειδικό Στόχο i: “Αύξηση της ποιότητας και της
ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών),
με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης”:
1. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
2. Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv “Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας” και τον Ειδικό Στόχο i: “Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας”:
1. Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ.
2. Εφαρμογή Μαθητείας.
3. Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ.
4. Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας.
5. Υποστήριξη συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv “Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας” και τον Ειδικό Στόχο ii: “Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο”:
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1. H δράση της Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η παραπάνω υλοποίηση ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας αποτυπώνεται
στον πίνακα 32.
Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του ΑΠ8, ήτοι η
ΣΔΔ των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, καθώς και οι σχετικοί
δείκτες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου.
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Πίνακας 32: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ8 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣ
Η ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]

8

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Βελτίωση της ποιότητας
και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και
της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά
εργασίας στην
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

10.1

10.2

10.3

[2]

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

85.944.400

71

44.449.266

40.128.477

29.615.113

34,5%

66,6%

73,8%

51,7%

46,7%

90,3%

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.1

43.016.928

44

30.518.847

29.920.856

27.600.270

64,2%

90,4%

92,2%

70,9%

69,6%

98,0%

ΜΕΤ

43.016.928

30.518.847

29.920.856

27.600.270

64,2%

90,4%

92,2%

70,9%

69,6%

98,0%

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.2

17.652.532

4.236.935

2.717.853

839.947

4,8%

19,8%

30,9%

24,0%

15,4%

64,1%

ΜΕΤ

17.652.532

4.236.935

2.717.853

839.947

4,8%

19,8%

30,9%

24,0%

15,4%

64,1%

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.3

5.183.858

3.231.674

3.023.623

140.002

2,7%

4,3%

4,6%

62,3%

58,3%

93,6%

12

5
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10.4

ΜΕΤ

5.183.858

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.4

20.091.082

ΜΕΤ

20.091.082

10

3.231.674

3.023.623

140.002

2,7%

4,3%

4,6%

62,3%

58,3%

93,6%

6.461.811

4.466.146

1.034.893

5,2%

16,0%

23,2%

32,2%

22,2%

69,1%

6.461.811

4.466.146

1.034.893

5,2%

16,0%

23,2%

32,2%

22,2%

69,1%
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Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.8
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η τιμή
του δείκτη αποτελεσματικότητας του ΑΠ8 είναι υψηλή και ανέρχεται σε 0,97.
Αναλυτικά τα στοιχεία αποτελεσματικότητας του Άξονα ανά Επενδυτική Προτεραιότητα
παρουσιάζονται στον πίνακα 33.
Οι τιμές των δεικτών αποτελεσματικότητας ανά Επενδυτική Προτεραιότητα αντιστοιχούν στο
βαθμό ενεργοποίησής τους. Έτσι, για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 10i και 10iii οι τιμές του
Δείκτη φυσικής ολοκλήρωσης/ Αποτελεσματικότητας Α.Π. ανέρχονται στο υψηλό 1,07 και 1,06,
αντίστοιχα, ενώ για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 10ii και 10iv στο χαμηλό 0,52, και 0,53
αντίστοιχα.
Στο ίδιο πλαίσιο, χαμηλά κυμαίνονται και οι τιμές του Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης
Δημόσιας Δαπάνης για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 10ii, 10iii και 10iv, ήτοι στο 30,9%, 4,63%
και 23,17% αντίστοιχα.
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Πίνακας 33: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Α.Π.8 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.
1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.8 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Βαρύτητα
στο σύνολο
Δείκτης φυσικής
Σταθμισμένος δείκτης
Δημόσια Δαπάνη
των
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικότητας Ε.Π.
% Απορρόφησης
Συμβάσεων
συμβάσεων
Επιλέξιμες Δαπάνες
Αποτελεσματικότητας
/ Αποτελεσματικότητας
Συμβασιοποιημένου
(συγχρηματοδοτούμενη)
του Α.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
Α.Π.
Ε.Π. / Α.Π.
2
3
4
5
6=3*5
7=4/2

10i

29.920.855,76

74,56%

27.600.269,64

1,07

0,79

92,24%

10ii

2.717.853,06

6,77%

839.947,31

0,52

0,04

30,90%

10iii

3.023.622,51

7,53%

140.002,39

1,06

0,08

4,63%

10iv

4.466.145,80

11,13%

1.034.893,47

0,53

0,06

23,17%

Α.Π.

40.128.477,13

100,00%

29.615.112,80

0,97

73,80%
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1.2.8.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών

εκροής

και

δεικτών

αποτελέσματος

του

Άξονα

Προτεραιότητας 8
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ8
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10i και του ΑΠ8, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4951 που αποτυπώνει τον Αριθμό σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ
μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20%, έχει επιτευχθεί πλήρως η τιμή- στόχος 2023 στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (ποσοστό επίτευξης >100%).
Για το δείκτη εκροής 11501 που αποτυπώνει τον Αριθμό σχολικών μονάδων που επωφελούνται
από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, έχει επιτευχθεί πλήρως η τιμή- στόχος 2023 στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (ποσοστό επίτευξης >100%).
Για το δείκτη εκροής 11511 που αποτυπώνει τους Εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει
επιτευχθεί πλήρως η τιμή- στόχος 2023 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ποσοστό επίτευξης
>100%).
Για το δείκτη εκροής 11518 που αποτυπώνει τον Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου (σε αντικατάσταση του δείκτη 11510), η πορεία
υλοποίησης είναι υψηλή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ποσοστό επίτευξης 76,5%), και με
βάση την πορεία των εντάξεων αναμένεται η επίτευξη του στόχου 2023.
Για το δείκτη εκροής 11519 που αποτυπώνει τον Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος 2023 στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (>100%).
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Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10ii και του ΑΠ8, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4955 που αποτυπώνει τον Αριθμό των φοιτητών που λαμβάνουν
υποστήριξη, καταγράφεται υστέρηση από τους στόχους 2023, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(ποσοστό επίτευξης περίπου 30%). Δεδομένου ότι η στοχοθεσία των ενταγμένων της Επενδ. Πρ. 10
ii και του Ειδ. Στόχου 1 για την περίοδο αναφοράς ανέρχεται στις 77,8%, εκτιμάται η δυνατότητα
επίτευξης της στοχοθεσίας 2023.
Για το δείκτη εκροής Τ4957 που αποτυπώνει Αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ,
καταγράφεται υστέρηση από τη στοχοθεσία 2023. Ως αναλύθηκε για τον ΑΠ 6, και βάσει της
στοχοθεσίας των ενταγμένων έργων που ανέρχεται στο 55,8% της στοχοθεσίας 2023, είναι εφικτή
καταρχήν η επίτευξη του στόχου 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iii και του ΑΠ8, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4958 που αποτυπώνει τον Αριθμό ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η πρόοδος επίτευξης είναι ικανοποιητική (ποσοστό
επίτευξης σχεδόν 47%). Με βάση την τιμή στόχου των ήδη ενταγμένων έργων (που ανέρχεται στο
76,1 % της στοχοθεσίας 2023) και δεδομένου ότι ο βαθμός ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10 ii και
του Ειδ. Στόχου 2 για την περίοδο αναφοράς είναι 59,4%, εφόσον υλοποιηθεί ο εν λόγω σχεδιασμός
αποτελεσματικά, εκτιμάται ότι καταρχήν είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να τεθεί η πρόοδος επίτευξης στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
Επισημαίνεται έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023.
Για το δείκτη εκροής Τ4959 που αποτυπώνει τον Αριθμό ωφελουμένων γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iii και του ΑΠ8, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής 11704 που αποτυπώνει τον Αριθμό προγραμμάτων διά βίου μάθησης δεν
υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.

Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και

υλοποίησης των έργων. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018
αντικατέστησε το δείκτη Τ4961 [Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δια βίου
μάθησης (η αλλαγή του δείκτη έγινε προκειμένου να αποτυπώνεται ο συστημικός χαρακτήρας των
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παρεμβάσεων και η επιδιωκόμενη αλλαγή για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της
αύξησης των παρεχομένων προγραμμάτων). Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας της τιμής
στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης στο ΟΠΣ.
Για το δείκτη εκροής Τ4963 που αποτυπώνει τα Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας, η πρόοδος επίτευξης είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι το
ποσοστό επίτευξης της τιμής στόχου 2023 φθάνει το 60,5%. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των
εντάξεων στο πλαίσιο της Επενδ.Προτ. (62,7%), εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξή του στόχου
2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iv και του ΑΠ8, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής 11512 που αποτυπώνει τον Αριθμό μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, υπάρχει υστέρηση σε σχέση με τη
στοχοθεσία 2023. Bάσει της στοχοθεσίας των ενταγμένων έργων (49,2%) και δεδομένου ότι ο
βαθμός ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10iv, Ειδικού Στόχου 1 είναι χαμηλός (39%), επισημαίνεται
ότι η στοχοθεσία 2023 μπορεί καταρχήν να επιτευχθεί εφόσον υλοποιηθεί ομαλά ο σχεδιασμός.
Λόγω των καθυστερήσεων στους ρυθμούς υλοποίησης των δράσεων στο παρελθόν (ύπαρξη
αιρεσιμότητας), προτείνεται να επανεκτιμηθούν τα δεδομένα κατά την Αναθεώρηση 2019.

Πίνακας 34. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 849

49

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

160

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2]/[1]

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφραμόζονται δράσεις μείωσης
της ΠΕΣ

139

186

ΜΕΤ

Αριθμός

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

1.064,00

2.201,00

>100%

ΜΕΤ

Αριθμός

11511

4.400,00

5.997,00

>100%

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4951

Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης
της ΠΕΣ

139

186,00

>100%

ΜΕΤ

Αριθμός

11518

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

688,00

527,00

76,5%

ΜΕΤ

Αριθμός

11519

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται

288,00

348,00

>100%

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπα}ίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα

ΜΕΤ

Αριθμός

T4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

371

100,00

27%

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές
ΑμεΑ ή από ΕΚΟ

371

100,00

27%
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Πίνακας 34. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ 849

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4958

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

193,00

90,00

46,6%

ΜΕΤ

Αριθμός

T4959

Αριθμός ωφελούμενων γυναικών
από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

77,00

50,00

65%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2]/[1]

10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων
ΜΕΤ

Αριθμός

11704

Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

952,00

-

-

ΜΕΤ

Αριθμός

T4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας

2.010,00

1.216,00

60,5%

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από
την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας
ΜΕΤ

Αριθμός

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας

5.907,00

656,00

11,1%

Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ8

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10i και του ΑΠ8 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, έχει ως ακολούθως:
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Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4901 που αποτυπώνει Αριθμό σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ
μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού, η τιμή επίτευξης για την περίοδο αναφοράς είναι 7
Σχολεία στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού (ποσοστό
επίτευξης ανέρχεται σε 25%)50. Με βάση τη στοχοθεσία των ενταγμένων έργων αναμένεται
βελτίωση της τιμής επίπτευξης.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11509 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ, η τιμή στόχος 2023 έχει επιτευχθεί.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11516 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολικών μονάδων α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, και που αντικατέστησε
τον 11513, καταγράφεται μικρή υστέρηση (της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων) και αναμένεται
ότι με βάση την πορεία υλοποίησης των δράσεων η τιμή στόχος 2023 θα επιτευχθεί.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11520 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν (αντικατάσταση δείκτη Τ4904) έχει ήδη επιτευχθεί η τιμή στόχος
2023.
Για το

δείκτη αποτελέσματος

11514 που

αποτυπώνει Ποσοστό εκπαιδευτικών που

επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία,
έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 202351.

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10ii και του ΑΠ8, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:

Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4905 που αποτυπώνει Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο σπουδών, η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί μία φορά στο τέλος της προγραμματικής περιόδου με τη χρήση/ αξιοποίηση
στοιχείων των ΑΕΙ.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4906 που αποτυπώνει Ποσοστό ωφελουμένων που απασχολούνται
ως ερευνητές ή σε πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο μετά την λήξη της παρέμβασης, η
50

Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία στις 23/07/2019.
Ο εν λόγω δείκτης αποτελέσματος μετρήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΥΣΕΚΤ για τον
υπολογισμό του δείκτη CR07 (βλ. ανωτέρω).
51
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παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί με έρευνα πεδίου μία φορά στο τέλος της προγραμματικής
περιόδου.

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iii και του ΑΠ8, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:

Για το δείκτη αποτελέσματος 1170552 που αποτυπώνει Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+)
σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν, το έτος 2018 είχε λάβει πιστοποίηση
συνολικά το 60,73% των ατόμων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας53. Προτείνεται να
επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή στόχος του δείκτη στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11706 που αποτυπώνει Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που υλοποιούνται, σε αυτό το στάδιο δεν δύναται να υπολογιστεί η τιμή επίτευξης
του δείκτη αποτελέσματος δεδομένου ότι ο δείκτης θα καταμετρήσει την αύξηση με σημείο
εκκίνησης την τιμή 12.141, όταν επιτευχθεί. Ως επισημάνθηκε ανωτέρω, δεν έχει ξεκινήσει η
υλοποίηση νέων δράσεων της Δια Βίου Μάθησης.

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10 iv και του ΑΠ8, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος 11515 που αποτυπώνει Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.,
η τιμή επίτευξης για το 2018 ανέρχεται σε 17,62%54 και υπολείπεται της στοχοθεσίας 2023 κατά
7,38%.

Δεδομένου ότι η στοχοθεσία του τροφοδότη δείκτη 11512 ανέρχεται στο 49,2% της

στοχοθεσίας 2023, και εφόσον ενταχθούν νέα έργα για την επίτευξη του τελικού στόχου 2023
(δεδομένου ότι αφορά το πλαίσιο επίδοσης), αναμένεται καταρχήν η επίτευξη της στοχοθεσίας
2023.
52

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένου ότι
πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή
στόχος.
53
54

Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία στις 23/07/2019.
Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία στις 23/07/2019.
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Πίνακας 35. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 855

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4]=[3]-[2]

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ

32,3

37,3

40,5

+3,2

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00

69,00

73,81

+4,81

Ποσοστό σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

30,6

35,6

33,7

-1,9

Αριθμός σχολείων στα οποία το
ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

-

28,00

7

-21

Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

33,8

38,8

48,4

+9,6

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11516

ΜΕΤ

Αριθμός

Τ4901

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11520

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα

55

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Πίνακας 35. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 855

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4905

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4]=[3]-[2]

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

47,30

60,00

-

-

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

26,80

39,00

-

-

10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων
μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

56

11705

11706

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν

Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

60,00

63

60,63

-2,37

-

15

-

-

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω
μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.

-

25,00

17,62%

-7,38%

56

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένου ότι
πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή
στόχος.
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1.2.8.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ8
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ8 κρίνεται συνολικά ως μέτρια.
Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας συνολικά του ΑΠ8 είναι υψηλή και ανέρχεται σε 0,97. Για
την επενδυτική προτεραιότητα 10iii η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας είναι 0,64,
ενώ

η αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 10iv στο 0,57. Οι τιμές των δεικτών

αποτελεσματικότητας ανά Επενδυτική Προτεραιότητα αντιστοιχούν στο βαθμό ενεργοποίησής
τους.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι ο βαθμός
ενεργοποίησης του ΑΠ 8 ανέρχεται σε ποσοστό 52% που θεωρείται μέτρια επίδοση, όπως και ο
βαθμός συμβασιοποίησης με ποσοστό 47%. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός απορρόφησης που
ανήλθε σε ποσοστό 35,2% της δημόσιας δαπάνης κρίνεται ικανοποιητικός. Εμφανίζονται όμως
μεγάλες διαβαθμίσεις σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας: Για τις

επενδυτικές

προτεραιότητες 10i και 10iii, ο βαθμός ενεργοποίησης είναι ικανοποιητικός (71% και 62,7%),
αντίθετα για τις επενδυτικές προτεραιότητες 10ii και 10iv παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση
(βαθμός ενεργοποίησης 23,8%, και 30% αντίστοιχα).

Με στοιχεία

30.6.2019, ο βαθμός

ενεργοποίησης ανήλθε συνολικά στο 73% και ο βαθμός συμβασιοποίησης στο 48%. Θα πρέπει να
επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία ενεργοποίησης του Ε.Π. εστιάζοντας στις επενδυτικές
προτεραιότητες 10ii και 10iv, προκειμένου να είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023 για
τους δείκτες του πλαισίου επιδόσεων των εν λόγω ΕΠ.
Για τους δείκτες Τ4957, 11512 και Τ4950 προτείνεται να επανεκτιμηθούν τα δεδομένα κατά την
Αναθεώρηση 2019.
Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων 1170557, και, 11706, από τη στοχοθεσία 2023.

57

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένου ότι
πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή
στόχος.
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1.2.9.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 9 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018

ΑΠ 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο ΑΠ9 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας προκειμένου
να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης (50%) που αντιστοιχεί
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οποίο διαφοροποιείται από τις άλλες Περισσότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
Ο ΑΠ9, περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί για τον
Θεματικό Στόχο 10 και περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ6 «Βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» και ΑΠ7 «Ανάπτυξη της
διά βίου μάθησης και ενίσχυση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας».
Συγκεκριμένα στον ΑΠ9, προσεγγίζονται συνολικά και οι τέσσερις (4) επιλεχθείσες επενδυτικές
προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10 του ΕΠ, (10.1, 10.2 , 10.3 και 10.4) για την κάλυψη των
διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, της κατάρτισης, και της
επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων, με το σύνολο των προτεινόμενων
παρεμβάσεων ανά επενδυτική προτεραιότητα για την επίτευξη των τεθέντων ειδικών στόχων.
Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του Άξονα
Προτεραιότητας 9 ανέρχεται στο 0,78% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και
στο 0,5% της Κοινοτικής Συνδρομής.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 9 αποτυπώνεται στους πίνακες 36, 37, 38 και 39 που ακολουθούν
και κρίνεται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο υλοποίησης του Προγράμματος. Αναλυτικά:
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Ο π/υ του ΑΠ 9 ανέρχεται σε 25,5 εκατ. €. Έχει εξειδικευτεί το 119% του π/υ του ΑΠ958. Η
ενεργοποίηση του ανέρχεται σε ποσοστό 66,5% που θεωρείται ικανοποιητικό, όπως και ο βαθμός
συμβασιοποίησης με ποσοστό 60,4%. Σε αυτό το πλαίσιο, το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε
48,3% που κρίνεται ως υψηλό, για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
Αναλυτικά:
- Έχουν εκδοθεί 50 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 22,5 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 66 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 16,9 εκατ. €. Εξ’αυτών, 44 Πράξεις
έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10i, συνολικής αξίας 12,4εκ. (ποσοστό
ενεργοποίησης 95%), 7 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, συνολικής
αξίας 0,88 εκ. (ποσοστό ενεργοποίησης 18,6 %), 5 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική
Προτεραιότητα 10iii, συνολικής αξίας 1,1εκ. € (ποσοστό ενεργοποίησης 73%), και 10 Πράξεις έχουν
ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, συνολικής αξίας 2,4εκ. € (ποσοστό ενεργοποίησης
36,9 %).
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 15,3 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 12,3 εκατ. €.

Πλαίσιο επιδόσεων του ΑΠ 9
Η επίτευξη του οροσήμου για τον οικονομικό δείκτη F100.
Επίσης, για τους δείκτες εκροής, 11518 που αποτυπώνει Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων
που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, 11501 που αποτυπώνει Αριθμό σχολικών
μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 11512 που αποτυπώνει Αριθμό
μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας, και Τ4958 που αποτυπώνει Αριθμό ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επίτευξη υπερβαίνει για όλους τους δείκτες εκροών το 85%.
Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι οι
ακόλουθες:
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
58

Έως τις 30.6.2019 είχε εξειδικευθεί το 129% του π/υ του ΑΠ.
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο i:
“Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά
ποσοστά ΠΕΣ”:
1. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος.
2. Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές διαπολιτισμικές
δράσεις – Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις επιμόρφωσης.
3. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις υποδοχής.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο ii:
“Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των
δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης”:
1. Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
2. Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση.
3. Ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
4. Ολοήμερο νηπιαγωγείο.
5. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
6. Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών Βιβλίων και
Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων».
7. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
8. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
9. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
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10. Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10i “Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” και τον Ειδικό Στόχο iii:
“Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών”:
1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη
διδακτική πράξη, για νέα προγράμματα σπουδών και εφαρμογή νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.
2. Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος.
3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii “Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα” και τον Ειδικό Στόχο i:
“Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής
των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”:
1. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.
2. Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών.
3. Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.).
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii “Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα” και τον Ειδικό Στόχο ii:
“Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού”
1. Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας.
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2. Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii “Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση
για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων” και τον Ειδικό Στόχο i: “Αύξηση της ποιότητας και της
ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών),
με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης”
1. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
2. Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv “Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας” και τον Ειδικό Στόχο i: “Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας”:
1. Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ.
2. Εφαρμογή Μαθητείας.
3. Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ.
4. Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας
5. Υποστήριξη συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία
Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv “Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
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μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας” και τον Ειδικό Στόχο ii: “Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο”:
1. Η δράση της Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η παραπάνω υλοποίηση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα περιφέρειας αποτυπώνεται στον πίνακα
36.
Στον πίνακα του Παραρτήματος Α, ακολουθεί εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του
ΑΠ9, ήτοι η ΣΔΔ των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά Επενδυτική Προτεραιότητα , καθώς
και

οι

σχετικοί

δείκτες

αποτελεσματικότητας

σε

επίπεδο

έργου.
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Πίνακας 36: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ9 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ
ΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

[2]

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

9

Βελτίωση της ποιότητας
και της
αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού
συστήματος και της Διά
Βίου Μάθησης - σύνδεση
με την αγορά εργασίας
στην Περ.Νοτίου Αιγαίου

25.469.580

66

16.934.423

15.378.841

12.310.570

48,3%

72,7%

80,0%

66,5%

60,4%

90,8%

10.1

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.1

13.016.200

44

12.413.242

12.138.320

11.603.948

89,2%

93,5%

95,6%

95,4%

93,3%

97,8%

ΠΑΠ

13.016.200

12.413.242

12.138.320

11.603.948

89,2%

93,5%

95,6%

95,4%

93,3%

97,8%

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.2

4.384.018

887.076

679.226

210.101

4,8%

23,7%

30,9%

20,2%

15,5%

76,6%

ΠΑΠ

4.384.018

887.076

679.226

210.101

4,8%

23,7%

30,9%

20,2%

15,5%

76,6%

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.3

1.551.164

1.147.177

1.076.055

75.162

4,8%

6,6%

7,0%

74,0%

69,4%

93,8%

ΠΑΠ

1.551.164

1.147.177

1.076.055

75.162

4,8%

6,6%

7,0%

74,0%

69,4%

93,8%

Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.4

6.518.198

2.486.928

1.485.240

421.359

6,5%

16,9%

28,4%

38,2%

22,8%

59,7%

ΠΑΠ

6.518.198

2.486.928

1.485.240

421.359

6,5%

16,9%

28,4%

38,2%

22,8%

59,7%

10.2

10.3

10.4

7

5

10
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Δείκτες αποτελεσματικότητας Α.Π.9
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η τιμή
του δείκτη αποδοτικότητας του ΑΠ9 είναι υψηλή και ανέρχεται σε 0,80.
Αναλυτικά τα στοιχεία αποτελεσματικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον πίνακα 37.
Οι τιμές των δεικτών αποτελεσματικότητας ανά Επενδυτική Προτεραιότητα αντιστοιχούν στο
βαθμό ενεργοποίησησης του ΑΠ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.
Επισημαίνονται οι τιμές του Δείκτη Απορρόφησης Συμβασιοποιημένης Δημόσιας Δαπάνης για τις
Επενδυτικές Προτεραιότητες 10ii, 10iii και 10iv, στο χαμηλό 30,93%, 6,98%, και, 28,37 αντίστοιχα.
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Πίνακας 37: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Α.Π.9 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ε.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.9 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Βαρύτητα
στο σύνολο
Δείκτης φυσικής
Δημόσια Δαπάνη
των
Επιλέξιμες
ολοκλήρωσης /
Σταθμισμένος δείκτης
% Απορρόφησης
Συμβάσεων
συμβάσεων
Δαπάνες
Αποτελεσματικότητας Αποτελεσματικότητας Ε.Π. /
Συμβασιοποιημένου
(συγχρηματοδοτούμενη)
του Α.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
Αποτελεσματικότητας Α.Π.
Ε.Π. / Α.Π.

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

10i

12.138.319,53

78,93%

11.603.948,14

0,91

0,72

95,60%

10ii

679.225,99

4,42%

210.100,83

0,75

0,03

30,93%

10iii

1.076.054,54

7,00%

75.162,10

-

-

6,98%

10iv

1.485.240,45

9,66%

421.358,86

0,52

0,05

28,37%

15.378.840,51

100,00%

12.310.569,93

0,80

80,05%
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1.2.9.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών

εκροής

και

δεικτών

αποτελέσματος

του

Άξονα

Προτεραιότητας 9
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ 9
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10i και του ΑΠ9, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4951 που αποτυπώνει Αριθμό σχολείων στα οποία εφαρμόζονται δράσεις
μείωσης της ΠΕΣ, έχει επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 (ποσοστό επίτευξης >100%).
Για το δείκτη εκροής 11501 που αποτυπώνει τον Αριθμό σχολικών μονάδων που επωφελούνται
από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, έχει επιτευχθεί η τιμή- στόχος 2023 στην Περιφέρεια Νότιου
Αιγαίου (ποσοστό επίτευξης >100%).
Για το δείκτη εκροής 11518 που αποτυπώνει Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου (αντικατάσταση του δείκτη 11510), έχει επιτευχθεί η
τιμή- στόχος 2023 (ποσοστό επίτευξης >100%).
Για το δείκτη εκροής 11519 που αποτυπώνει τον Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται, έχει επίσης επιτευχθεί η τιμή- στόχος 2023
(ποσοστό επίτευξης >100%).
Για το δείκτη εκροής 11511 που αποτυπώνει τους Εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η πρόοδος
επίτευξης κρίνεται ως υψηλή καθώς πλησιάζει το 84% της τιμής-στόχου 2023. Επισημαίνεται ότι η
στοχοθεσία των ήδη ενταγμένων έργων είναι μεγαλύτερη της στοχοθεσίας 2023 για τον εν λόγω
δείκτη.
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Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10ii και του ΑΠ9, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4958 που αποτυπώνει τον Αριθμό ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει ήδη επιτευχθεί η τεθείσα στοχοθεσία για το 2023.
Για το δείκτη εκροής Τ4959 που αποτυπώνει τον Αριθμό ωφελουμένων γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει ήδη επιτευχθεί η τεθείσα στοχοθεσία
για το 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iii και του ΑΠ9,όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής 11704 που αποτυπώνει Αριθμό προγραμμάτων διά βίου μάθησης δεν έχουν
καταχωρηθεί στοιχεία υλοποίησης. Οι τιμές στόχοι για τα ενταγμένα έργα ανέρχονται στο 29,37%
της στοχοθεσίας. Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και νέων έργων.
Για το δείκτη εκροής Τ4963 που αποτυπώνει τα Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας, η πρόοδος επίτευξης κρίνεται ως υψηλή καθώς πλησιάζει το
82% της τιμής-στόχου 2023.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iv και του ΑΠ9,όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη 11512 που αποτυπώνει Αριθμό μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ
κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, υπάρχει υστέρηση σε σχέση με τη
στοχοθεσία 2023. Επισημαίνεται ότι η στοχοθεσία των ήδη ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 60%
της στοχοθεσίας 2023. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και
νέων έργων προκειμένου να επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023 (βαθμός ενεργοποίησης ΕΠ 10 iv είναι
36,9%). Λόγω των καθυστερήσεων στους ρυθμούς υλοποίησης των δράσεων στο παρελθόν (ύπαρξη
αιρεσιμότητας), προτείνεται να επανεκτιμηθούν τα δεδομένα κατά την Αναθεώρηση 2019.
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Πίνακας 38. Τιμές Επίτευξης των δεικτών εκροής του ΑΠ9 59

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2]/[1]

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

ΠΑΠ

Αριθμός

11501
(Νέος Δείκτης)

Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

322,00

1.498,00

>100%

ΠΑΠ

Αριθμός

11511

1.331,00

1.115,00

83,8%

ΠΑΠ

Αριθμός

Τ4951

Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης
της ΠΕΣ

23,00

136,00

>100%

ΠΑΠ

Αριθμός

11518

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

208,00

411,00

>100%

ΠΑΠ

Αριθμός

11519

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται

87,00

399,00

>100%

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα

59

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Πίνακας 38. Τιμές Επίτευξης των δεικτών εκροής του ΑΠ9 59

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΠΑΠ

Αριθμός

Τ4958

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

70,00

75,00

>100%

ΠΑΠ

Αριθμός

T4959

Αριθμός ωφελούμενων γυναικών
από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

28,00

49,00

>100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΠ9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(31/12/2018)
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2]/[1]

10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων
ΠΑΠ

Αριθμός

11704

Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

286,00

-

-

ΠΑΠ

Αριθμός

T4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας

602,00

491

81,6%

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από
την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας
ΠΑΠ

Αριθμός

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας

1.916,00

240,00

12,52%
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Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ 9
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10i και του ΑΠ9, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4901 που αποτυπώνει Αριθμό σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ
μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού, η τιμή-στόχος έχει επιτευχθεί ακριβώς κατά το
ήμιση (ποσοστό επίτευξης 50%), ήτοι 3 Σχολεία60. Με βάση την πορεία υλοποίησης της ΕΠ του ΑΠ
(υπερεπίτευξη του δείκτη Τ4951), αναμένεται καταρχήν η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11509 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ, η τιμή στόχος 2023 έχει ήδη επιτευχθεί
(σε ποσοστό >100%).
Για το δείκτη αποτελέσματος 11516 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολικών μονάδων α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, που αντικατέστησε τον
δείκτη 11513, καταγράφεται υστέρηση (το ποσοστό επίτευξης είναι στο 33 % της στοχοθεσίας). Με
βάση την πορεία υλοποίησης αναμένεται βελτίωση της τιμής επίτευξης (ο δείκτης δεν είναι
σωρευτικός).
Για το δείκτη αποτελέσματος 11520 που αποτυπώνει Ποσοστό σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν (αντικατάσταση δείκτη Τ4904), η τιμή στόχος 2023 έχει ήδη
επιτευχθεί (σε ποσοστό >100%).
Για το

δείκτη

αποτελέσματος

11514 που

αποτυπώνει Ποσοστό εκπαιδευτικών που

επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία,
η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 61,87% (απόκλιση 7,83%). Αναμένεται η επίτευξη της στοχοθεσίας,
καθώς η τιμή-στόχος των ενταγμένων έργων για τον τροφοδότη δείκτη 11511 είναι μεγαλύτερη της
στοχοθεσίας του 202361. Επισημαίνεται ότι πρόκειται περί σωρευτικού δείκτη.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iii και του ΑΠ9 όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος έχει ως ακολούθως:

60

Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία στις 23/07/2019.
Ο εν λόγω δείκτης αποτελέσματος μετρήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΥΣΕΚΤ για τον
υπολογισμό του δείκτη CR07 (βλ. ανωτέρω).
61
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Για το δείκτη αποτελέσματος 1170562 που αποτυπώνει Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+)
σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν, το έτος 2018 είχε λάβει πιστοποίηση
συνολικά το 52,33% των ατόμων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης
2019 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή στόχος του εν λόγω δείκτη.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11706 που αποτυπώνει Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που υλοποιούνται, σε αυτό το στάδιο δεν δύναται να υπολογιστεί η τιμή επίτευξης
του δείκτη αποτελέσματος δεδομένου ότι ο δείκτης θα καταμετρήσει την αύξηση με σημείο
εκκίνησης την ως άνω τιμή. Ως επισημάνθηκε ανωτέρω, δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση νέων
δράσεων της Δια Βίου Μάθησης.
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΠ 10iv και του ΑΠ9, όπως
προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη αποτελέσματος 11515 που αποτυπώνει Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.,
η τιμή επίτευξης για το 2018 ανέρχεται σε 9,9%63. Δεδομένου ότι η στοχοθεσία του τροφοδότη
δείκτη 11512 ανέρχεται στο 60% της στοχοθεσίας 2023, και εφόσον ενταχθούν νέα έργα για την
επίτευξη του τελικού στόχου 2023 (δεδομένου ότι αφορά το πλαίσιο επίδοσης), αναμένεται
καταρχήν η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.

62

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένου ότι
πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή
στόχος.
63

Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου που παρέδωσε η Διαχειριστική Αρχή στο Σύμβουλο στις
23/07/2019.
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Πίνακας 39. Τιμές επίτευξης δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ964

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4]=[3]-[2]

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ

42,20

47,20

50,8

+3,6

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00

69,00

61,87

-07,13

Ποσοστό σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

34,20

39,20

36,2

-3

6,00

3

-3

60,80

68,7

+7,9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11516

ΠΑΠ

Αριθμός

Τ4901

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11520

Αριθμός σχολείων στα οποία το
ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

55,80

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

26,80

39,00

-

-

64

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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Πίνακας 39. Τιμές επίτευξης δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ964

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
[1]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)
[3]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4]=[3]-[2]

10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων
μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

65

11705

11706

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν

Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

60

63

52,33%

-10,67

-

15,00

-

-

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω
μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

Λόγος
(%)

ΜΕΤ

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.

-

25

9,9

-15,1

65

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένου ότι
πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή
στόχος.
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1.2.9.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ9
Συνοψίζοντας, η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9 κρίνεται συνολικά ως ικανοποιητική.
Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ9 ανέρχεται στο υψηλό 0,80. Οι τιμές
των δεικτών αποτελεσματικότητας ανά επενδυτική προτεραιότητα αντιστοιχούν στο βαθμό
ενεργοποίησης του ΑΠ ανά επενδυτική προτεραιότητα.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι ο βαθμός
ενεργοποίησης του ΑΠ9 ανέρχεται σε 66,5 % που θεωρείται ικανοποιητική επίδοση. Αντίστοιχα,
ικανοποιητικός είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ9 με ποσοστό 60,4 %. Σε αυτό το
πλαίσιο, ο βαθμός απορρόφησης που ανήλθε σε ποσοστό 48,3 % της δημόσιας δαπάνης και
κρίνεται υψηλός.
Υπογραμμίζονται όμως οι μεγάλες διαβαθμίσεις σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας: Για τις
επενδυτικές προτεραιότητες 10i και 10iii, ο βαθμός ενεργοποίησης είναι ικανοποιητικός (95 % και
73%), αντίθετα για τις επενδυτικές προτεραιότητες 10ii και 10iv παρουσιάζεται σημαντική
υστέρηση (βαθμός ενεργοποίησης 18,6 %, και 36,9 % αντίστοιχα).

Σε αυτό το πλαίσιο,

προτείνεται η επιτάχυνση της ενεργοποίησης των εν λόγω επενδυτικών προτεραιοτήτων ώστε να
είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023 και για το δείκτη 11512 του πλαισίου επιδόσεων
(επισημαίνεται ότι έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023 για 11518, 11501 και Τ4958). Σε κάθε
περίπτωση προτείνεαι για το δείκτη 11512 να επανεκτιμηθούν τα δεδομένα κατά την Αναθεώρηση
2019.
Υπενθυμίζεται, ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή στόχου του δείκτη
αποτελέσματος 1170566, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.

66

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία, και δεδομένου ότι
πλέον είναι διαθέσιμα, θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή
στόχος.
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1.2.10.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 10 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018

ΑΠ 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος -

Ο ΑΠ 10 περιλαμβάνει τις δράσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη της ΔΑ, καθώς και των
φορέων διαχείρισης και των δικαιούχων του ΕΠ στην προετοιμασία, διαχείριση, υλοποίηση,
παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, ενημέρωση και επικοινωνία των παρεμβάσεων του ΕΠ.
Ειδικότερα, ο ΑΠ στοχεύει στην εξυπηρέτηση της άρτιας και αποτελεσματικής υλοποίησης των
παρεμβάσεων του συνόλου του ΕΠ, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους
εμπλεκομένους φορείς και την υποστήριξη και υποβόηθηση όλων των διοικητικών δομών που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Παράλληλα ο εν λόγω ΑΠ συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις για την
ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δημοσιότητα του Ε.Π.
Επισημαίνεται ο οριζόντιος χαρακτήρας των δράσεων (οι δράσεις δεν χωροθετούνται σε κατηγορίες
περιφερειών λόγω του χαρακτήρα τους και ομοίως οι τιμές των δεικτών του ΑΠ).
Περιλαμβάνει τον ειδικό στόχο:
-

Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ

Το ποσοστό βαρύτητας του ΑΠ στο ΕΠ ανέρχεται στο 1,29%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ10 αποτυπώνεται στους πίνακες 40, 41 και 42 που ακολουθούν, και
καταγράφεται υστέρηση. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 42 εκατ. €.

Έχει εξειδικευθεί το 74% του π/υ του ΑΠ1067.

Η

ενεργοποίηση του ΑΠ 10 ανέρχεται σε 43,1% και κρίνεται χαμηλή, στο χρονικό σημείο υλοποίησης

67

Έως 30.6.2019 είχε εξειδικευθεί το 92 % του π/υ του ΑΠ.
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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του ΕΠ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ ανέρχεται σε 28,8% και είναι αντίστοιχα χαμηλός.
Τέλος, οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 11%.

Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 26,0 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 50 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 18,1 εκατ. €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 12,1 εκατ. € και αντιστοιχούν στο
28,8% του π/υ του ΑΠ.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 4,6 εκατ. €.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Πίνακας 40: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 10 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕ
ΜΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

10

Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος

42.043.286

[2]

[3]

[4]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

50

18.140.589

12.112.150

4.637.645

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙ
Σ/ ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ
ΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

11,0%

25,6%

38,3%

43,1%

28,8%

66,8%
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1.2.10.β

Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε

επίπεδο δεικτών εκροής και δεικτών αποτελέσματος του Άξονα
Προτεραιότητας 10
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ10
Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος στο πλαίσιο του ΑΠ10, όπως προκύπτει από
τις έως τώρα τιμές υλοποίησης των δεικτών εκροής, έχει ως ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής Τ4847 που αποτυπώνει Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, έχει
ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023. Αντίστοιχα και για το δείκτη Τ4846 που αποτυπώνει
Εκδηλώσεις, Συνέδρια/ Ημερίδες και άλλων ενεργειών ενημέρωση και ευαισθητοποίησης έχει
ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023. Τέλος, η πρόοδος επίτευξης είναι ικανοποιητική και για το
δείκτη εκροής Τ4848 που αποτυπώνει Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις,
(ποσοστό επίτευξης 75%).
Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροής του ΑΠ10
παρουσιάζονται στον πίνακα 41.
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Πίνακας 41. Τιμές Επίτευξης των Δεικτών Εκροής του ΑΠ 1068
ΑΠ10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2]/[1]

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

T4847

Υπηρεσίες
Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης

6,00

17,00

>100%

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

T4848

Μελέτες –
Εμπειρογνωμοσύνες
– Έρευνες –
Αξιολογήσεις

20,00

15,00

75%

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

Τ4846

Εκδηλώσεις
(Συνέδρια /
Ημερίδες και άλλων
ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

50,00

58,00

>100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(13/06/2018)
[2]

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ10
Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος Τ4818 που αποτυπώνει το Ποσοστό Ενεργοποίησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανέρχεται στο 62%. Κρίνεται δε ως μέτρια για το χρονικό
σημείο αναφοράς υλοποίησης του Επιχ. Προγράμματος.

Πίνακας 42. Τιμές Επίτευξης των Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ1069

1

2

3

4

68

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019.
69

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

191

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

T4818

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(31/12/2018)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσοστό Ενεργοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4=3-2]

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

-

-

0,00

-

-

100

-

-

62

-

-

-
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1.2.10.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ10

Συνοψίζοντας, για την πορεία υλοποίησης του ΑΠ 10 καταγράφεται υστέρηση.
Η ενεργοποίηση του ΑΠ 10 ανέρχεται σε ποσοστό 43,1% και κρίνεται χαμηλή, στο χρονικό σημείο
υλοποίησης του ΕΠ, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με ποσοστό 28,8%. Τέλος, οι δαπάνες
που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 11%.
Παρόλο που η πρόοδος επίτευξης των δεικτών εκροών είναι υψηλή, η συνολική ενεργοποίηση του
ΕΠ κρίνεται ως μέτρια (62%) στην παρούσα χρονική περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ότι
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της τεχνικής βοήθειας προκειμένου να υποστηριχθούν
τόσο οι φορείς σχεδιασμού (επιτελικές δομές) για τη δέουσα εξειδίκευση των έργων, όσο και
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και Δικαιούχοι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην
καταχώρηση στοιχείων και στην εκπλήρωση των λοιπών διαχειριστικών τους υποχρεώσεων. Είναι
χαρακτηριστική η μεγάλη καθυστέρηση / μη συμπλήρωση των δελτίων δήλωσης επίτευξης δεικτών
από τους Δικαιούχους που δημιουργούν προβλήματα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του
Ε.Π.

Περαιτέρω, ειδικά για τον ΑΠ 1, θα πρέπει οι συστημικές παρεμβάσεις να υποστηριχθούν

τεχνικά προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και να παράξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
για τον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
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1.2.11.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 11 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018

ΑΠ11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο ΑΠ11 εισάγεται στο ΕΠ, ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του
διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του ΑΠ 10.
Το ποσοστό βαρύτητας του ΑΠ11 στο ΕΠ ανέρχεται στο 0,09%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ11 αποτυπώνεται στους πίνακες 43, 44 και 45 που ακολουθούν, και
καταγράφεται υστέρηση. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 3 εκατ. €. Έχει εξειδικευθεί το 74% του π/υ του ΑΠ70. Η ενεργοποίηση
του ΑΠ 11 ανέρχεται σε 32 % που θεωρείται χαμηλή στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
Αντίστοιχα, ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 11 ανέρχεται σε ποσοστό 21,5%. Οι δε δαπάνες
που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 8,7%.

Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 1,6 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 49 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται σχεδόν στο 1 εκατ. €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 648 χιλ.€.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 262 χιλ. €.

70

Έως 30.6.2019 είχε εξειδικευθεί το 92% του π/υ του ΑΠ.
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Πίνακας 43: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ11 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕ
ΜΗΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

% ΕΠΙ ΣΔΔ

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ
ΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

(ΣΥΝ ΔΔ)

[1]
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

11

Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3.015.648

[2]

[3]

[4]

[5]=[4]/[1]

[6]=[4]/[2]

[7]=[4]/[3]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

%

%

%

%

%

%

49

965.982

648.750

262.725

8,7%

27,2%

40,5%

32,0%

21,5%

67,2%
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1.2.11.β

Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε

επίπεδο δεικτών εκροής και δεικτών αποτελέσματος του Άξονα
Προτεραιότητας 11
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ11
Για το δείκτη εκροής Τ4847 που αποτυπώνει Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, έχει
ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023.
Αντίστοιχα, και για το δείκτη Τ4846 που αποτυπώνει Εκδηλώσεις, Συνέδρια/ Ημερίδες και άλλων
ενεργειών ενημέρωση και ευαισθητοποίησης, έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023.
Τέλος, η πρόοδος επίτευξης του δείκτη Τ4848 που αποτυπώνει Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες Έρευνες - Αξιολογήσεις, είναι ικανοποιητική (ποσοστό επίτευξης 75%).
Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροής του ΑΠ11
παρουσιάζονται στον πίνακα 44.
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Πίνακας 44. Τιμές Επίτευξης των Δεικτών Εκροής του ΑΠ 1171
3

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

T4847

Υπηρεσίες Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης

6,00

17,00

>100%

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

T4848

Μελέτες –
Εμπειρογνωμοσύνες –
Έρευνες - Αξιολογήσεις

20,00

15,00

75%

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

Τ4846

Εκδηλώσεις (Συνέδρια
/ Ημερίδες και άλλων
ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

50,00

58,00

>100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

71

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019.
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Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ11
Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος Τ4818 αποτυπώνει Ποσοστό Ενεργοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, και ανέρχεται στο 62%. Κρίνεται δε ως μέτρια για το χρονικό
σημείο αναφοράς υλοποίησης του Επιχ. Προγράμματος.

Πίνακας 45: Τιμές Επίτευξης των Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ 1172

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

T4818

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
[1]
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσοστό Ενεργοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(13/06/2018)
[3]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3]-[2]

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

-

-

0,00

-

-

100

-

-

62

-

-

-

72

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019 (βάσει απογραφικών για τους κοινούς δείκτες και βάσει δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες).
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1.2.11.γ Πρόδος στην υλοποίηση του ΑΠ11
Συνοψίζοντας, για την πορεία υλοποίησης του ΑΠ 11 καταγράφεται υστέρηση. Η ενεργοποίηση του
ΑΠ 11 ανέρχεται σε ποσοστό 32 % και κρίνεται χαμηλή, στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ,
όπως και ο

βαθμός συμβασιοποίησης με ποσοστό 21,5%. Τέλος, οι δαπάνες που έχουν

καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 8,7 %.
Παρόλο που η πρόοδος επίτευξης των δεικτών εκροών είναι υψηλή, η συνολική ενεργοποίηση του
ΕΠ κρίνεται ως μέτρια (62%) στην παρούσα χρονική περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ότι
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της τεχνικής βοήθειας προκειμένου να υποστηριχθούν
τόσο οι φορείς σχεδιασμού (επιτελικές δομές) για τη δέουσα εξειδίκευση των έργων, όσο και
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και Δικαιούχοι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην
καταχώρηση στοιχείων και στην εκπλήρωση των λοιπών διαχειριστικών τους υποχρεώσεων. Είναι
χαρακτηριστική η μεγάλη καθυστέρηση / μη συμπλήρωση των δελτίων δήλωσης επίτευξης δεικτών
από τους Δικαιούχους που δημιουργούν προβλήματα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του
Ε.Π.
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1.2.12.α

Αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

Άξονα

Προτεραιότητας 12 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2018
ΑΠ 12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ο ΑΠ12 εισάγεται στο ΕΠ, ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του
διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του ΑΠ 10.
Το ποσοστό βαρύτητας του ΑΠ12 στο ΕΠ ανέρχεται στο 0,03%.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ12 αποτυπώνεται στους πίνακες 46, 47 και 48 που ακολουθούν, και
καταγράφεται υστέρηση. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 0,9 εκατ. €.

Έχει εξειδικευθεί το 74%

του π/υ του ΑΠ73.

Η

ενεργοποίηση του ΑΠ 12 ανέρχεται σε 32,8 % που θεωρείται χαμηλή όπως και ο βαθμός
συμβασιοποίησης με 21,9%. Τέλος, οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις
σε 8,7%.
Αναλυτικά:
- Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις ο π/υ των οποίων ανέρχονται στα 0,5 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 49 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 0,3 εκατ. €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 0,2 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,078 εκατ. €.

73

Έως 30.6.2019 έχει εξειδικευθεί το 92% του π/υ του ΑΠ
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Πίνακας 46: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 12 του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Π/Υ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

% ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑ
ΣΕΩΝ
[7]=[4]
/[3]

ΕΝΤΑΞΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/
ΣΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

[5]=[4]/[1]

% ΕΠΙ
ΕΝΤΑΞΕ
ΩΝ
[6]=[4]/
[2]

[8]=[2]/[1]

[9]=[3]/[1]

[10]=[3]/[2]

8,8%

26,9%

40,4%

32,8%

21,9%

66,7%

(ΣΥΝ ΔΔ)
% ΕΠΙ ΣΔΔ
[1]

12

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

883.543

[2]

[3]

[4]

ΑΡ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

49

290.001

193.339

78.110

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΚΑΤΑΝΕΜΗ
ΤΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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1.2.12.β Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε
επίπεδο δεικτών εκροής και δεικτών αποτελέσματος του
Άξονα Προτεραιότητας 12
Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής του ΑΠ12
Για το δείκτη εκροής Τ4847 που αποτυπώνει Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης,
έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023. Αντίστοιχα, για το δείκτη Τ4846 που αποτυπώνει
Εκδηλώσεις

(Συνέδρια/

Ημερίδες

και

άλλων

ενεργειών

ενημέρωση

και

ευαισθητοποίησης) έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023. Τέλος για το δείκτη Τ4848 που
αποτυπώνει Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις, η πρόοδος επίτευξης
κρίνεται ικανοποιητική (ποσοστό επίτευξης 75%).

Πίνακας 47. Τιμές Επίτευξης Δεικτών Εκροής ΑΠ 1274
ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(13/06/2018)
[2]

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

T4847

Υπηρεσίες
Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης

6,00

17,00

>100%

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

T4848

Μελέτες –
Εμπειρογνωμοσύνες
– Έρευνες Αξιολογήσεις

20,00

15,00

75%

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Αριθμός

Τ4846

Εκδηλώσεις
(Συνέδρια / Ημερίδες
και άλλων ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

50,00

58,00

>100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3]=[2]/[1]

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[1]

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

74

Οι τιμές των δεικτών εκροής έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που ελήφθησαν στις
23/05/2019.
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Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ12
Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος Τ4818 που αποτυπώνει Ποσοστό
Ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανέρχεται στο 62% και κρίνεται ως
μέτρια για το χρονικό σημείο αναφοράς υλοποίησης του Επιχ. Προγράμματος.

Πίνακας 48. Τιμές Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος ΑΠ 1275

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

T4818

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
[1]
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσοστό Ενεργοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(13/06/2018)
[3]

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4]=[3]-[2]

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

-

-

0,00

-

-

100

-

-

62

-

-

-

75

Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος έως 31/12/2018 βασίζονται στις αναφορές ΟΠΣ με στοιχεία που
ελήφθησαν στις 23/05/2019.
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1.2.12.γ Πρόοδος στην υλοποίηση του ΑΠ12

Συνοψίζοντας, για την πορεία υλοποίησης του ΑΠ 12 καταγράφεται υστέρηση.
Η ενεργοποίηση του ΑΠ 12 ανέρχεται σε ποσοστό 32,8 % και κρίνεται χαμηλή, στο χρονικό
σημείο υλοποίησης του ΕΠ, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με 21,9 %. Τέλος, οι
δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 8,7 %.
Παρόλο που η πρόοδος επίτευξης των δεικτών εκροών είναι υψηλή, η συνολική
ενεργοποίηση του ΕΠ κρίνεται ως μέτρια (62%) στην παρούσα χρονική περίοδο. Σε αυτό το
πλαίσιο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της τεχνικής βοήθειας
προκειμένου να υποστηριχθούν τόσο οι φορείς σχεδιασμού (επιτελικές δομές) για τη
δέουσα εξειδίκευση των έργων, όσο και Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και Δικαιούχοι για
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην καταχώρηση στοιχείων και στην εκπλήρωση των
λοιπών διαχειριστικών τους υποχρεώσεων. Είναι χαρακτηριστική η μεγάλη καθυστέρηση /
μη συμπλήρωση των δελτίων δήλωσης επίτευξης δεικτών από τους Δικαιούχους που
δημιουργούν προβλήματα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ε.Π.
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1.3. Προφίλ συμμετεχόντων
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ανάλυση του προφίλ των συμμετεχόντων ανά επενδυτική
προτεραιότητα [8i, 8ii (ΠΑΝ), 8iv, 8vii, 10i, 10ii, 10iiiκαι 10iv] όπου υλοποιούνται δράσεις για
τις οποίες προβλέπεται συλλογή μικροδεδομένων από τους συμμετέχοντες.
Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Οι επενδυτικές προτεραιότητες του τομέα απασχόλησης είχαν εμπροσθοβαρή εφαρμογή
στα έτη 2014-2015.
Επενδυτική Προτεραιότητα 8.i
Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών ατόμων στην
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που
βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού
Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των
καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Ο Ειδικός Στόχος αναφέρεται σε λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης
της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, σε
όλες τις περιφέρειες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες με μεγάλα ποσοστά
ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι 30-49 ετών), σε ανάπτυξη των γνώσεων
και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας, για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ιδίως
άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε δράσεις σχετικά με την ένταξη ή/και επανένταξή
στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της πιλοτικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης.
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων οι οποίες συνεισφέρουν στους κοινούς
δείκτες εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων:
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i.

Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 20142015.

ii. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για
ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων.
iii. Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής.
iv. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
v. Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους
Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
vi. Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης.
vii. Απασχόληση, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής.
viii. Ολοκληρωμένη

Παρέμβαση

Ανάπτυξης

του

Ανθρώπινου

Δυναμικού

&

Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους της οικονομίας.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii – ΠΑΝ
Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που
αντιμετωπίζουν

τον

κίνδυνο

κοινωνικού

αποκλεισμού

και

των

νέων

από

περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη
νεολαία»
Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης
και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
ηλικίας 15 έως 29 ετών
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις οι οποίες συνεισφέρουν στους κοινούς δείκτες εκροής
και άμεσων αποτελεσμάτων:
i.

Επιταγή εισόδου για Nέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του
τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

ii.

Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον Κλάδο του
Τουρισμού για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας.

iii.

Προγράμματα Μαθητείας για Νέους από 15 έως 24 ετών.
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iv.

Επιταγή Εισόδου για Νέους 18 έως 24 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση
Εργασιακής Εμπειρίας.

v.

Επιταγή Εισόδου για Νέους 25 έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση
Εργασιακής Εμπειρίας.

vi.

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών.

vii.

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 25-29 ετών.

viii.

Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29
ετών.

ix.

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε
ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας.

x.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1295 ανέργων νέων
ηλικίας 25-29 ετών.

xi.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1459 ανέργων νέων
ηλικίας 18-24 ετών.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8.iv
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του συνδυασμού
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια
εργασία
Ειδικός Στόχος i: Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας
Ο Ειδικός Στόχος αναφέρεται στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
με σκοπό να υποστηριχθούν συγκεκριμένες ομάδες, δηλαδή γυναίκες εργαζόμενες με
επισφαλή θέση εργασίας και γυναίκες άνεργες.
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις οι οποίες συνεισφέρουν στους κοινούς δείκτες εκροής
και άμεσων αποτελεσμάτων:
i.

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015 στις Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου
Αιγαίου.

ii.

Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016.
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iii.

Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017.

iv.

Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018.

v.

Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii
Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των
εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που
βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας
και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα
ενδιαφερομένων
Ειδικός Στόχος i: Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης
για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
Ο Ειδικός Στόχος i αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και στην περαιτέρω ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας με μία σειρά συστημικών παρεμβάσεων.
Ειδικός Στόχος ii: Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς
και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν
διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς
εργασίας
Ο Ειδικός Στόχος ii στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
ιδίως στα πεδία των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και των θεσμών της αγοράς
εργασίας, για την ενθάρρυνση της επαρκούς συμμετοχής και πρόσβασής τους σε ενέργειες
που στηρίζονται από το ΕΚΤ.
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8vii υλοποιούνται δύο (2) έργα τα οποία
συνεισφέρουν στους κοινούς δείκτες εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για τα έργα:
i.

Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ.

ii.

Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.
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Τομέας Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.i
Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς
επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Ειδικός Στόχος 1: Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ
Ο Ειδικός Στόχος 1 αναφέρεται στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης – την
ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και τη
μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται
ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:
Ειδικός Στόχος 2: Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης
Ο Ειδικός Στόχος 2, αναφέρεται στην ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης, στη
διεύρυνση του «Νέου Σχολείου», στην ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαρκή
υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην
εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στην υποστήριξη συστημικών μεταρρυθμίσεων και
εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Ειδικός Στόχος 3: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών
Ο Ειδικός Στόχος 3 αναφέρεται σε δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών οι οποίες
συνδέονται με αλλαγές στο περιεχόμενο των προγραμμάτων, στις μεθόδους διδασκαλίας,
στην αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών, στη χρήση και ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε δράσεις επιμόρφωσης ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού (π.χ. όπως για ΑΜΕΑ).
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10i Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις,
οι οποίες συνεισφέρουν στους κοινούς δείκτες εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων:
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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i. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ii. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ.
iii. Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος.
iv. Δράσεις επιμόρφωσης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.ii
Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και
επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα
Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και
ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο Ειδικός Στόχος αναφέρεται στην ενίσχυση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και
της διεύρυνσης των συστημάτων υποστήριξης των σπουδαστών και φοιτητών ειδικών
κατηγοριών όπως ΑΜΕΑ και ΕΚΟ. Περιλαμβάνονται: υποτροφίες, επιδότηση ενοικίου,
υποστήριξη εργαζομένων φοιτητών και σπουδαστών, υποστήριξη απασχόλησης φοιτητών
και σπουδαστών και πρόσθετα μη χρηματικά ευεργετήματα για την ολοκλήρωση των
σπουδών τους, καθώς και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Ειδικός Στόχος 2: Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
Ο Ειδικός Στόχος αναφέρεται στην ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού της ανώτατης
εκπαίδευσης και της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας.
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iiπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις οι
οποίες συνεισφέρουν στους κοινούς δείκτες εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων:
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i.

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.

ii. Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών.
iii. Υποστήριξη αρχής διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση ΑΔΙΠ.
iv. Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας την Ανώτατη
Εκπαίδευση ΑΔΙΠ Νέα Φάση.
v. Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας.
vi. Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές.
vii. Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών ερευνητριών.
viii. Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους
διδακτορικού.
ix. Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου
Σπουδών.
x. Αξιολόγηση Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.iii
Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων
Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και
της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης
Ο Ειδικός Στόχος εστιάζεται στην ανάπτυξη του συστήματος της δια βίου μάθησης, την
παροχή δεύτερης ευκαιρίας στην εκπαίδευση για όσα άτομα διαθέτουν χαμηλά τυπικά
προσόντα και την αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού σε προγράμματα δια βίου
μάθησης
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iii περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις,
οι οποίες συνεισφέρουν στους κοινούς δείκτες εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων:
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i.

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ.

ii. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
iii. Ανάπτυξη ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εκκλησίας.
iv. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ Νέα Φάση.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.iv
Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση
την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας
Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας
Ο Ειδικός Στόχος αναφέρεται στην αύξηση της ελκυστικότητας της τεχνολογικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στη
διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη της μαθητείας και την
αποτελεσματικότερη σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της οικονομίας
και της αγοράς εργασίας.
Ειδικός Στόχος 2: Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με
τον επιχειρηματικό κόσμο
Ο Ειδικός Στόχος αναφέρεται στην ενίσχυση των διασυνδέσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και των φοιτητών με τον επιχειρηματικό κόσμο, την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας που έχει ως στόχο στην αύξηση της
απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων.
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iv περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις,
οι οποίες συνεισφέρουν στους κοινούς δείκτες εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων:
i.

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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ii. Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ.
iii. Μαθητεία ΕΠΑΛ ΣΕΚ και ΙΕΚ.
iv. Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ.
v. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας.
vi. Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας.
vii. Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ.
viii. Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού ΑΕΝ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή
νομοθεσία.
ix. Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
x. Σύστημα πιστοποίησης τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ.
xi. Αναβάθμιση

περιεχομένου

σπουδών

στη

Δευτεροβάθμια

Επαγγελματική

Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας.
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Δείκτες Εκροής (δείκτες CO01 – CO19)
Τα μικροδεδομένα αφορούν τους παρακάτω κοινούς δείκτες εκροών καθώς και κατηγορίες
ανάλυσης:

Κατηγορία

Ονομασία δείκτη

Εργασιακή
κατάσταση

CO01
Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
ανέργων/unemployed, includinglong-termunemployed

μακροχρόνια

CO02- Μακροχρόνια άνεργοι

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα

CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση
ή κατάρτιση/inactive, not in educationortraining
CO05Απασχολούμενοι,
αυτοαπασχολουμένων
Ηλικία

συμπεριλαμβανομένων

των

CO06- Κάτω των 25 ετών76
CO07- Άνω των 54 ετών
CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Μορφωτικό Επίπεδο

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2/with primary (ISCED 1) or lower secondary education
(ISCED 2)

CO10Απόφοιτοι
ανώτερης
δευτεροβάθμιας
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)

(ISCED

3)

76

Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας γέννησής του και είναι η ηλικία που έχει
όταν εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ .
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CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)

Είδος νοικοκυριού

CO12- Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων
CO13- Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα
CO14- Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Μειονεκτούσες
ομάδες

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία
CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα
CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση
CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές77

Θεματικός Στόχος 08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Συμμετέχοντες (συνολικά και ανά φύλο)
Το σύνολο των συμμετεχόντων σε δράσεις υπέρ της απασχόλησης ανά επενδυτική
Προτεραιότητα, έτος και φύλο εμφανίζεται στους πίνακες και τα διαγράμματα που
ακολουθούν.

77

Οι ωφελούμενοι του δείκτη εκροής CO19 δεν θεωρούνται υποσύνολο του CO17, ενώ αντίθετα οι
ωφελούμενοι του δείκτη εκροής CO18 θεωρούνται υποσύνολο του CO17, καθώς δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία
που να ορίζει ότι όσοι ζούν σε αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές ανήκουν στις μειονεκτούσες ομάδες.
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Πίνακας 49. Συμμετέχοντες (συνολικά και ανά φύλο)
8i
(Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών ατόμων στην
απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός
της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της
υποστήριξης της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού)

8ii (ΠΑΝ)
(Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων (ΠΑΝ),
ιδιαίτερα εκείνων που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των
νέων που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες,
μεταξύ άλλων μέσω της
υλοποίησης της «Εγγύησης για
τη νεολαία»)

8iv
(Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση,
της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού
επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία)

8vii
(Εκσυγχρονισμός των θεσμικών
φορέων της αγοράς εργασίας,
όπως είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και εξισορρόπηση
μεταξύ των δεξιοτήτων των
εργαζομένων και των αναγκών
της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω δράσεων που
βελτιώνουν τη διακρατική
κινητικότητα των εργαζομένων
με προγράμματα κινητικότητας
και μέσω της βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των
άμεσα ενδιαφερομένων)
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Έτος

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

2014

0

0

0

10.879

18.031

28.910

91

37.915

38.006

0

0

2015

9.371

16.712

26.083

4.060

7.083

11.143

79

17.800

17.879

0

2016

4.782

5.240

10.022

1.794

3.398

5.192

139

35.988

36.127

2017

19.687

26.117

45.804

3.021

5.790

8.811

156

34.783

2018

2.806

2.880

5.686

2.727

4.110

6.837

0

0

Θ.Σ.8 (ΣΥΝΟΛΟ)
Προώθηση
της διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης και
στήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού
δυναμικού

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

0

10.970

55.946

66.916

0

0

13.510

41.595

55.105

180

351

531

6.895

44.977

51.872

34.939

38

76

114

22.902

66.766

89.668

0

132

234

366

5.665

7.224

12.889
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8i
(Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών ατόμων στην
απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός
της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της
υποστήριξης της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού)

Σύνολο

36.646

50.949

87.595

8ii (ΠΑΝ)
(Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων (ΠΑΝ),
ιδιαίτερα εκείνων που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των
νέων που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες,
μεταξύ άλλων μέσω της
υλοποίησης της «Εγγύησης για
τη νεολαία»)

22.481

38.412

60.893

8iv
(Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση,
της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού
επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία)

465

126.486

126.951

8vii
(Εκσυγχρονισμός των θεσμικών
φορέων της αγοράς εργασίας,
όπως είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και εξισορρόπηση
μεταξύ των δεξιοτήτων των
εργαζομένων και των αναγκών
της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω δράσεων που
βελτιώνουν τη διακρατική
κινητικότητα των εργαζομένων
με προγράμματα κινητικότητας
και μέσω της βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των
άμεσα ενδιαφερομένων)
350
661
1.011

Θ.Σ.8 (ΣΥΝΟΛΟ)
Προώθηση
της διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης και
στήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού
δυναμικού

59.942

216.508

276.450
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Ο συνολικός αριθμός των ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και
του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού) που συμμετείχε σε δράσεις των επενδυτικών
προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8 ανέρχεται συνολικά σε 276.450 άτομα, εκ των
οποίων η συντριπτική πλειοψηφία (78,3% ή 216.508 άτομα) είναι γυναίκες. Η υψηλή
συμμετοχή των γυναικών είναι αναμενόμενη, διότι κυρίως προέρχεται από την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8iv της οποίας οι ωφελούμενοι, γυναίκες κατά 99,6%, αντιπροσωπεύουν το
45,8% του συνόλου των ωφελούμενων του Θ.Σ. 8.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του συνόλου των ωφελουμένων χρησιμοποιήθηκε το
άθροισμα των κοινών δεικτών εκροής CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων/unemployed, includinglong-termunemployed, CO03: Οικονομικά
μη

ενεργά

άτομα,

και

CO05:

Απασχολούμενοι,

συμπεριλαμβανομένων

των

αυτοαπασχολουμένων.

Ανά Επενδυτική Προτεραιότητα:
Ο αριθμός των ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και του
οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού) που συμμετείχε σε βραχυχρόνιες δράσεις
καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως σε προγράμματα
κοινωφελούς χαρακτήρα και προγράμματα κατάρτισης (ΕΠ 8i) ανέρχεται συνολικά σε
87.595 άτομα. Από το σύνολο των ωφελούμενων οι 36.646 (41,8%) είναι άνδρες και οι
50.949 (58,2%) γυναίκες.
Όσον αφορά στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων εκτός εργασίας ή
εκπαίδευσης (ΕΠ 8ii–ΠΑΝ), το σύνολο των συμμετεχόντων ανέρχεται σε 60.893 νέους, εκ
των οποίων οι 22.481 (36,9%) είναι άνδρες και οι 38.412 (63,1%) γυναίκες.
Συνολικά ο αριθμός των ωφελούμενων στο πλαίσιο της ΕΠ 8iv, που αφορά την ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένου της
απασχόλησης, ανέρχεται σε 126.951 άτομα. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 99,6% των
ωφελούμενων.
Τέλος, στην ΕΠ 8vii, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας, ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται συνολικά σε 1.011 άτομα. Συγκεκριμένα,
οι 350 (34,6%) είναι άνδρες και οι 661 (65,4%) γυναίκες.
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί διακρίνεται ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων της ΕΠ
8i ανά έτος και φύλο. Παρατηρείται ότι οι ωφελούμενοι αυξήθηκαν με την πάροδο των
ετών, με το έτος 2017 να αποτελεί τη χρονιά με την υψηλότερη επίτευξη. Επίσης, σε όλα
τα έτη η συμμετοχή των γυναικών σε δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας, υπερβαίνει της
συμμετοχής των ανδρών, με εξαίρεση το τελευταίο έτος όπου η συμμετοχή είναι η ίδια
περίπου και στα δύο φύλα.

Διάγραμμα 4. Συμμετέχοντες στην ΕΠ 8i (φύλο)

Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα 15 έως 29 ετών,
που συμμετέχει σε δράσεις ΠΑΝ. Από το διάγραμμα που ακολουθεί συνάγεται ότι η
συμμετοχή των νέων γυναικών υπερβαίνει αυτή των νέων ανδρών σε όλα τα έτη. Η πολύ
υψηλή συμμετοχή κατά το έτος έναρξης του ΕΠ, 2014, εξηγείται από την εμπροσθοβαρή
εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων.
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Διάγραμμα 5. Συμμετέχοντες στην ΕΠ 8ii ΠΑΝ (φύλο)

Περιφέρεια
Οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Περιφέρεια
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Στις Περιφέρειες με το υψηλότερο πλήθος
συμμετοχών απαντώνται η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία εξαιτίας της υψηλής
συγκέντρωσης του πληθυσμού της χώρας στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνας και
Θεσσαλονίκης).
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Πίνακας 50. Συμμετέχοντες ανά Περιφέρεια
Περιφέρεια

Κατηγορία
Περιφέρειας

8i
(Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν
εργασία και των μη ενεργών ατόμων στην
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων
που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό
διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
της υποστήριξης της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού)

8ii (ΠΑΝ)
(Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων (ΠΑΝ),
ιδιαίτερα εκείνων που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των
νέων που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες
κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω
της υλοποίησης της «Εγγύησης
για τη νεολαία»)

8iv
(Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση,
της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού
επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκε
ς

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκ
ες

Σύνολο

8vii
(Εκσυγχρονισμός των θεσμικών
φορέων της αγοράς εργασίας,
όπως είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των εργαζομένων
και των αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων
και των άμεσα
ενδιαφερομένων)
Άνδρες
Γυναίκ
Σύνολο
ες

Θ.Σ. 8
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Προώθηση
της διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης και
στήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού
δυναμικού

Άνδρες

Γυναίκ
ες

Σύνολο

Aνατολικής
Μακεδονίας,
Θράκης
Aττικής

ΛΑΠ

1929

2929

4858

1559

3333

4892

21

6195

6216

44

69

113

3553

12526

16079

ΠΑΠ

12286

14743

27029

6024

8758

14782

64

35207

35271

152

274

426

18526

58982

77508

Βορείου Αιγαίου

ΜΕΤ

421

766

1187

318

732

1050

12

1471

1483

19

51

70

770

3020

3790

Δυτικής Ελλάδας

ΛΑΠ

3142

3628

6770

2299

3599

5898

45

5238

5283

11

22

33

5497

12487

17984

Δυτικής
Μακεδονίας

ΜΕΤ

1065

2012

3077

936

1620

2556

17

4722

4739

0

0

0

2018

8354

10372

Ηπείρου

ΛΑΠ

1397

1684

3081

1118

1894

3012

19

4306

4325

41

82

123

2575

7966

10541

Θεσσαλίας

ΛΑΠ

2442

3334

5776

2049

3395

5444

38

8163

8201

4

8

12

4533

14900

19433

Ιονίων Νήσων

ΜΕΤ

517

663

1180

438

615

1053

17

1616

1633

0

0

0

972

2894

3866
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Κεντρικής
Μακεδονίας

ΛΑΠ

8604

13236

21840

4641

8648

13289

177

42005

42182

62

130

192

13484

64019

77503

Κρήτης

ΜΕΤ

1115

2160

3275

932

1949

2881

10

5406

5416

17

25

42

2074

9540

11614

Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΠ

641

1.001

1,642

260

500

760

25

3,538

3,563

0

0

0

926

5039

5965

Πελοποννήσου

ΜΕΤ

1368

2043

3411

1085

1876

2961

10

3922

3932

0

0

0

2463

7841

10304

Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΤ

1719

2750

4469

822

1493

2315

10

4697

4707

0

0

0

2551

8940

11491

36.646

50.949

87.595

22.481

38.412

60.893

465

126.486

126.951

350

661

1.011

59.942

216.508

276.450

Σύνολο
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Κατηγορία Περιφέρειας
Παρά την υψηλή συμμετοχή της Αττικής στο σύνολο των περιφερειών, σε επίπεδο
κατηγορίας Περιφέρειας το σύνολο των συμμετεχόντων είναι υψηλότερο στις Λιγότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, στις οποίες αντιστοιχεί το 50,6% του συνόλου των
ωφελουμένων. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τη στόχευση του Ε.Π.
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Πίνακας 51. Συμμετέχοντες ανά Κατηγορία Περιφέρειας
Κατηγορία
Περιφέρειας

8i
(Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν
εργασία και των μη ενεργών ατόμων στην
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που
βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα
εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων
μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)

8ii (ΠΑΝ)
(Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα
εκείνων που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων
των νέων που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες,
μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης
της «Εγγύησης για τη νεολαία»)

8iv
(Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση,
της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού
επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία)

8vii
(Εκσυγχρονισμός των
θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των εργαζομένων
και των αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων
και των άμεσα
ενδιαφερομένων)
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

17.514

24.811

42.325

-

-

-

300

65.907

66.207

162

311

Μετάβαση

6.205

10.394

16.599

-

-

-

76

21.834

21.910

36

76

Θ.Σ. 8 ΣΥΝΟΛΙΚΑ
(Προώθηση
της διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης και
στήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού
δυναμικού)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

473

17.976

91.029

109.005

112

6.317

32.304

38.621
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Κατηγορία
Περιφέρειας

8i
(Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν
εργασία και των μη ενεργών ατόμων στην
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που
βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα
εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων
μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)

8ii (ΠΑΝ)
(Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα
εκείνων που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων
των νέων που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες,
μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης
της «Εγγύησης για τη νεολαία»)

8iv
(Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση,
της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού
επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία)

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12.927

15.744

28.671

-

-

-

89

38.745

38.834

Σύνολο

36.646

50.949

87.595

22.481

38.412

60.893

465

126.486

126.951

8vii
(Εκσυγχρονισμός των
θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των εργαζομένων
και των αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων
και των άμεσα
ενδιαφερομένων)
152
274
426

350

661

1.011

Θ.Σ. 8 ΣΥΝΟΛΙΚΑ
(Προώθηση
της διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης και
στήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού
δυναμικού)

13.168

54.763

67.931

37.461

178.096

215.557
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Ειδικότερα, στην επενδυτική Προτεραιότητα 8i οι συμμετέχοντες στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες ανέρχονται σε 42.325 ωφελούμενους (ποσοστό 48,3% του συνόλου) εκ των
οποίων οι 24.811 είναι γυναίκες. Στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες οι ωφελούμενοι
ανέρχονται σε 28.671 (ποσοστό 32,7% του συνόλου) εκ των οποίων οι 15.744 γυναίκες, και,
στις Περιφέρειες σε μετάβαση σε 16.599 (ποσοστό 18,9% του συνόλου) εκ των οποίων οι
10.394 γυναίκες.
Διάγραμμα 6. Συμμετέχοντες στην ΕΠ 8i (Κατηγορία Περιφέρειας)

Αντίστοιχα, στην επενδυτική Προτεραιότητα 8iv οι συμμετέχοντες στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες ανέρχονται σε 66.207 ωφελούμενους (ποσοστό 52,2% του συνόλου) εκ των
οποίων οι 65.907 είναι γυναίκες. Στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες οι ωφελούμενοι
ανέρχονται σε 38.834 (ποσοστό 30,5% του συνόλου), εκ των οποίων οι 38.745 γυναίκες, και
στις Περιφέρειες σε μετάβαση σε 21.910 (ποσοστό 17,3% του συνόλου) εκ των οποίων οι
21.834 γυναίκες.
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Διάγραμμα 7. Συμμετέχοντες στην ΕΠ 8iv (Κατηγορία Περιφέρειας)

Επιπλέον, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii, οι συμμετέχοντες στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες ανέρχονται σε 473 ωφελούμενους (ποσοστό 46,7% του συνόλου) εκ των οποίων οι
311 είναι γυναίκες. Στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες οι ωφελούμενοι ανέρχονται
σε 426 (ποσοστό 42,1% του συνόλου), εκ των οποίων οι 274 γυναίκες, και στις Περιφέρειες σε
μετάβαση σε 112 (ποσοστό 11% του συνόλου) εκ των οποίων οι 76 γυναίκες.
Τέλος, σημειώνεται ότι στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii (ΠΑΝ) δεν έχουν συλλεχθεί
δεδομένα ανά Κατηγορία Περιφέρειας, παρά μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία.

Ηλικία
Η μεγάλη πλειοψηφία των ωφελούμενων σε δράσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του
Θ.Σ.8 ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών (76,9%). Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των κάτω
των 25 ετών (12,4%) και τέλος, η ηλικιακή ομάδα των άνω των 54 ετών (10,7%).
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Πίνακας 52. Συμμετέχοντες ανά Ηλικιακή Κατηγορία
CO06

CO07

CO08

Κάτω των
25 ετών

Άνω των 54
ετών

Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

1.051

12.462

31.828

8iv
8vii

8i
8ii (ΠΑΝ)

Σύνολο

Λοιπές
ηλικιακές
ομάδες (2554)

Σύνολο

12.459

61.623

87.595

-

-

29.065

60.893

1.338

2.495

2.134

120.984

126.951

16

114

-

881

1.011

34.233

15.071

14.593

212.553

276.450

Εργασιακή κατάσταση
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που συμμετέχει στις παρεμβάσεις του Θ.Σ. 8 που
αφορούν στην προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και τη στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, είναι άνεργοι (197.955 ή ποσοστό 71,6%). Επίσης,
ποσοστό 68,6% του συνόλου των ανέργων (CO01) ανήκει στην ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα
των μακροχρόνια άνεργων (CO02). Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στις αναγνωρισμένες
αναπτυξιακές ανάγκες του ΕΠ και τη στόχευση των παρεμβάσεων υπέρ των ειδικών ομάδων με
μεγάλα ποσοστά ανεργίας, όπως οι γυναίκες και η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών. Επίσης, το
ποσοστό των ωφελούμενων που είναι απασχολούμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι ανέρχεται σε
26,6% του συνόλου των ωφελούμενων και αφορά τις συμμετέχουσες (στην μεγάλη
πλειοψηφία τους γυναίκες) των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής. Τέλος, ποσοστό περίπου 1,8% των ωφελούμενων ανήκει στην κατηγορία των μη ενεργών
ατόμων.
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Πίνακας 53. Συμμετέχοντες ανά Εργασιακή Κατάσταση
Σύνολο

CO01

%

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων (unemployed,
including long-term
unemployed)

CO02

%

Μακροχρόνια
άνεργοι

CO03

%

Οικονομικά
μη ενεργά
άτομα

CO04

%

Οικονομικά μη
ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν
εκπαίδευση ή
κατάρτιση (inactive,
not in education or
training)

CO05

%

Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

8i

87.595

86.827

99,1%

72.482

83,5%

763

0,9%

558

73,1%

5

0,0%

8ii
(ΠΑΝ)

60.893

60.893

100,0%

45.699

75,0%

-

-

-

-

-

-

8iv

126.951

50.231

39,6%

17.601

35,0%

4.307

3,4%

3.883

90,2%

72.413

57,0%

8vii

1.011

4

0,4%

-

-

-

-

-

-

1.007

99,6%

276.450

197.955

71,6%

135.782

68,6%

5.070

1,8%

4.441

87,6%

73.425

26,6%

Σύνολο
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Εκπαιδευτικό επίπεδο

Στο σύνολο των συμμετεχόντων του θεματικού στόχου 8 (Προώθηση της διατηρήσιμης και
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού) η
πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 57%, είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4). Ακολουθούν με ποσοστό 30,8% οι
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8), ενώ ένα αρκετά χαμηλότερο
ποσοστό 12,3% είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι αναλογίες αυτές διαφέρουν σε επίπεδο Επενδυτικής
Προτεραιότητας, δεδομένου ότι οι ΕΠ διαφέρουν ως προς τις ομάδες-στόχευσης.

Πίνακας 54. Συμμετέχοντες ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Σύνολο

CO09

%

Απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας
(ISCED 1) ή
κατώτερης
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
(ISCED 2/with
primary (ISCED 1)
or lower secondary
education (ISCED
2)

CO10

%

Απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας (ISCED
3) ή
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 4)

CO11

%

Απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
(ISCED 5 ως 8)

8i

86.693

21.155

24,4%

41.082

47,4%

24.456

28,2%

8ii (ΠΑΝ)

60.803

2.196

3,6%

41.464

68,2%

17.143

28,2%

8iv

126.385

10.304

8,2%

73.866

58,4%

42.215

33,4%

8vii

1.011

21

2,1%

274

27,1%

716

70,8%

274.892

33.676

12,3%

156.686

57,0%

84.530

30,8%

Σύνολο
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Διάγραμμα 8. Συμμετέχοντες ανά Μορφωτικό Επίπεδο

Μειονεκτούσες ομάδες
Οι δείκτες CO15 έως CΟ18 αφορούν συγκεκριμένες μειονεκτούντες ομάδες του πληθυσμού.
Η πλειοψηφία των ωφελουμένων του ΕΠ που συμμετέχουν σε δράσεις του θεματικού
στόχου 8 (Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού) ανήκουν στη μειονεκτούσα ομάδα των
μεταναστών/ αλλοδαπών/ μειονοτήτων σε ποσοστό 58,3%.
Η ομάδα του πληθυσμού «συμμετέχοντες με αναπηρία», αφορά μικρό μέρος των
ωφελούμενων στο σύνολο, ήτοι ποσοστό (4,5%).
Ο δείκτης C017, άλλα μειονεκτούντα άτομα, αναφέρεται σε όλες τις ομάδες
μειονεκτούντων ατόμων οι οποίες αποτελούνται από τα απεξαρτημένα άτομα και τα άτομα
υπό απεξάρτηση, από τους αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία, από τους
Πρόσφυγες και τους Δικαιούχους επικουρικής προστασίας, από τους Ασυνόδευτους
ανηλίκους, από Φυλακισμένους /αποφυλακισμένους/ανήλικους παραβάτες και από τους
Δικαιούχους του Ελάχιστα Εγγυημένου Εισοδήματος. Επιπλέον, στο δείκτη CO17 μετρώνται
επίσης και τα μη εγγεγραμμένα ΑΜΕΑ καθώς και οι συμμετέχοντες στο δείκτη CO18. Σε
αυτόν το δείκτη μετρώνται επίσης τα άτομα με εκπαιδευτικό επίπεδο ISCED 0 [όσοι δηλ.
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δεν έχουν ολοκληρώσει το δημοτικό) και οι οποίοι είναι πάνω από την ηλικία που σύμφωνα
με το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο ένα παιδί τελειώνει την έκτη δημοτικού (12
ετών)]. Το ποσοστό των ωφελούμενων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία ανέρχεται σε
33%. Η ομάδα του πληθυσμού «άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση»,
αφορά πολύ μικρό μέρος των ωφελούμενων στο σύνολο, με ποσοστό κάτω του 1%.
Πίνακας 55. Συμμετέχοντες ανά Κατηγορία Ειδικής Ομάδας
Σύνολο

CO15

%

Μετανάστες,
συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

CO16

%

Συμμετέχοντες
με Αναπηρία

CO17

%

Άλλα
μειονεκτούντα
άτομα

CO18

%

Άστεγοι ή
άτομα που
έχουν
αποκλειστεί
από τη
στέγαση

8i

15.990

5.601

35,0%

1.330

8,3%

8.850

55,3%

209

1,3%

8ii
(ΠΑΝ)
8iv

7.782

5.795

74,5%

288

3,7%

1.640

21,1%

59

0,8%

11.281

9.024

80,0%

1.102

9,8%

1.145

10,1%

10

0,1%

44

37

84,1%

4

9,1%

3

6,8%

-

0,0%

35.097

20.457

58,3%

2.724

7,8%

11.638

33,2%

278

0,8%

8vii
Σύνολο

Συμπερασματικά στοιχεία για το προφίλ των ωφελούμενων στον Θ.Σ.8
Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, είναι δυνατή η ανάδειξη των κύριων
χαρακτηριστικών του προφίλ των ωφελούμενων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Θ.Σ.8.
που αφορά στην «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και τη
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού».
Στην Ε.Π.8i «Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών ατόμων
στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που
βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού» τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των ωφελούμενων έχουν ως
εξής:
-

Είναι κυρίως γυναίκες (58,2%),
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-

στην πλειοψηφία τους ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, μολονότι
σημαντικός

πληθυσμός

ωφελουμένων

διαμένει

στα

μεγάλα

πολεοδομικά

συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
-

ανήκουν κυρίως στην ηλικακή ομάδα των 25-54 ετών και εν συνεχεία στην ηλικιακή
ομάδα των άνω των 54 ετών,

-

είναι σχεδόν όλοι άνεργοι (99,1%) και οι περισσότεροι εξ’αυτών (83,5%) μακροχρόνια
άνεργοι,

-

είναι

κυρίως

απόφοιτοι

ανώτερης

δευτεροβάθμιας

ή

μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (47,4%).

Στην Ε.Π.8ii «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων
των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για
τη νεολαία» τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των ωφελούμενων έχουν ως εξής:
-

Είναι κυρίως γυναίκες (63,1%),

-

στην πλειοψηφία τους ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, μολονότι
σημαντικός

πληθυσμός

ωφελουμένων

διαμένει

στα

μεγάλα

πολεοδομικά

συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
-

είναι σχεδόν ισομοιρασμένοι μεταξύ των ηλικιακών ομάδων έως και άνω των 25 ετών,
με μια ελάχιστη υπεροχή της ηλικιακής ομάδας των κάτω των 25 ετών,

-

είναι αποκλειστικά άνεργοι και η μεγάλη πλειοψηφία (75%) εξ’ αυτών, μακροχρόνια
άνεργοι,

-

είναι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (68,2%).

Στην Ε.Π.8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης

της

πρόσβασης

στην

απασχόληση,

της

επαγγελματικής

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία» τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των
ωφελούμενων έχουν ως εξής:
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-

Είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες (99,6%),

-

στην πλειοψηφία τους ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, μολονότι
σημαντικός

πληθυσμός

ωφελουμένων

διαμένει

στα

μεγάλα

πολεοδομικά

συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
-

ανήκουν κυρίως στην ηλικακή ομάδα των 25-54 ετών,

-

είναι στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι (57%) και εν συνεχεία άνεργοι (39,6%),

-

Είναι,

στην

πλειοψηφία

τους,

απόφοιτοι

ανώτερης

δευτεροβάθμιας

ή

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (58,4%).

Στην Ε.Π.8vii «Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και
των άμεσα ενδιαφερομένων» τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των ωφελούμενων
έχουν ως εξής:
-

Είναι κυρίως γυναίκες (65,4%),

-

στην πλειοψηφία τους ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, μολονότι
σημαντικός

πληθυσμός

ωφελουμένων

διαμένει

στα

μεγάλα

πολεοδομικά

συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
-

ανήκουν κυρίως στην ηλικακή ομάδα των 25-54 ετών,

-

σχεδόν όλοι (99,6%) είναι εργαζόμενοι,

-

η μεγάλη τους πλειοψηφία (70,8%) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, άτομα από μειονεκτούντες ομάδες απαντώνται σε όλες τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες του Θ.Σ. 8 και αποτελούν το 12,7% του συνόλου των ωφελούμενων.
Κυρίως, άτομα από μειονεκτούντες ομάδες απαντώνται στις Ε.Π. 8i (18,3% των
ωφελουμένων της ΕΠ) και 8iv (8,9% των ωφελουμένων της ΕΠ).
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Άμεσα Αποτελέσματα Συμμετεχόντων στο Θεματικό Στόχο 8 μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους στις πράξεις
Στην παρούσα ενότητα, και σε συνέχεια της περιγραφής του προφίλ των συμμετεχόντων
του Θ.Σ. 8 ανά φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος
νοικοκυριού, και, μειονεκτούσες ομάδες, παρουσιάζονται τα άμεσα αποτελέσματα μετά τη
λήξη συμμετοχής των συμμετεχόντων σε διάφορες δράσεις του Θ.Σ. 8. Η ανάλυση βασίζεται
στους σχετικούς δείκτες άμεσου αποτελέσματος για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία βάσει απογραφικών δελτίων.
Από μεθοδολογικής πλευράς επισημαίνεται ότι για την χρονική περίοδο αναφοράς, δεν
μπορούν να προσδιορισθούν ολοκληρωμένα τα άμεσα αποτελέσματα για τους
συμμετέχοντες μετά τη λήξη συμμετοχής, καθώς δεν είναι διαθέσιμα πλήρη στοιχεία από
τη μέχρι τούδε υλοποίηση. Επίσης, «σωρεύονται» ποσοτικά δεδομένα από διαφορετικές
φάσεις έργων, με διαφορετικό μέσο κόστος, και άλλες ποιοτικές προδιαγραφές. Σε αυτό το
πλαίσιο προτείνεται στο πλάνο αξιολόγησης του ΕΠ να συμπεριληφθεί σχετική μελέτη που
θα εστιάσει σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των δράσεων του Θ.Σ. 8 του Ε.Π. όταν θα
υπάρχουν πλήρη στοιχεία.
Στην παρούσα ενότητα, αναλύονται δεδομένα για τις Επενδυτικές Προτεραιότητας 8i, 8ii
και 8iv, για έργα, όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.
Επενδυτική Προτεραιότητα 8i «Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των
μη ενεργών ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της
υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»:
Ο Ειδικός στόχος (i) περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
-

Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-

2015.
-

Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για

ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων.
-

Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής.

-

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,

συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
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-

Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους

Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
-

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής

πιστοποίησης.
-

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής.

-

Ολοκληρωμένη

Παρέμβαση

Ανάπτυξης

του

Ανθρώπινου

Δυναμικού

&

Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους της οικονομίας.

Στον πίνακα 56 αποτυπώνεται το ποσοστό των ανέργων και μακροχρόνια ανέργων που
απέκτησαν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους σε κάποια δράση του
Θ.Σ. 8 καθώς και το ποσοστό απόκλισης από την τιμή στόχο 2023 (τιμές του δείκτης
αποτελέσματος CR03, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροής CO01).
Σε επίπεδο κατηγορίας περιφέρειας και στον ΑΠ 2 που αφορά τις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες, η επιτευχθείσα τιμή είναι 55,5 % και η απόκλιση από το στόχο ανέρχεται σε 9,5 %. Αντίστοιχα, στον ίδιο ΑΠ, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, το ποσοστό επίτευξης είναι
55,8 % (απόκλιση -9,2 %), και, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 46,7 %
(απόκλιση 18,3 %). Για τον ΑΠ 4, και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταγράφεται
επίτευξη της τιμής στόχου (ποσοστό υλοποίησης 66,8 %). Τέλος για τον ΑΠ 5, και την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καταγράφεται υστέρηση (ποσοστό υλοποίησης 26,3 %).

Πίνακας 56: Ποσοστό συμμετεχόντων που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
συμμετοχής τους για την ΕΠ 8i
Α.Π. 2, 4 ΚΑΙ 5

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023
(65 %)

Α.Π.2
CRO3 - Επενδυτική Προτεραιότητα
8i
(Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες)
CRO3 - Επενδυτική Προτεραιότητα
8i (Περιφέρειες σε Μετάβαση)
CRO3 - Επενδυτική Προτεραιότητα
8i (Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες)

55,00%

65,00%

55,00%

65,00%

55,00%

65,00%

55,5%

-9,5%

55,8%

-9,2%

46,7%

-18,3%

Α.Π.4
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CRO3 - Επενδυτική Προτεραιότητα
8i (Περιφέρειες σε Μετάβαση Στερεά Ελλάδα)

55,00%

65,00%

66,8%

+1,8%

26,3 %

-38,7%

Α.Π.5
CRO3 - Επενδυτική Προτεραιότητα
8i (Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες-Νότιο Αιγαίο)

55,00%

65,00%

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ποιότητας των παρεμβάσεων της Επ.Προτ.
8i, του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και της
καλυτέρευσης του οικονομικού κλίματος αναμένεται βελτίωση των τιμών επίτευξης του
CR03 και συνεπώς αύξηση του ποσοστού των ατόμων που θα αποκτήσουν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους σε κάποια δράση του Θ.Σ. 8.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii - ΠΑΝ: Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων
(ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της
υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία»
Ο ειδικός στόχος (i) αναφέρεται σε παρεμβάσεις που αφορούν και την υλοποίηση του
Σχεδίου Εγγύηση για τη Νεολαία και στις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. Ειδικότερα,
προβλέπονται:
- Δράσεις Μαθητείας
- Δράσεις κατάρτισης
- Δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
- Δράσεις επιχειρηματικότητας
- Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για α) κατάρτιση ή β) απασχόληση
(δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) ή γ) αυτoαπασχόληση.

Στους πίνακες 57 έως 62 αποτυπώνεται:
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- Το ποσοστό των ανέργων συμμετεχόντων που ολοκλήρωνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ (τιμές του CR01),
- το ποσοστό ανέργων συμμετεχόντων που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
(τιμές του δείκτη CR02),
- το ποσοστό ανέργων συμμετεχόντων που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (τιμές του δείκτη CR03),
- ποσοστό μακροχρόνια ανέργων συμμετεχόντων που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ (τιμές του δείκτη CR04),
- ποσοστό μακροχρόνια ανέργων συμμετεχόντων που λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους (τιμές του δείκτη CR05), και,
-

ποσοστό

μακροχρόνια

ανέργων

συμμετεχόντων

που

συμμετέχουν

σε

εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
(τιμές του δείκτη CR06)
Οι εν λόγω δείκτες εκφράζουν τα άμεσα αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής των
συμμετεχόντων σε δράσεις προώθησης της απασχόλησης της Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii
καθώς και το ποσοστό απόκλισης από τις τιμές στόχου 2023.

Πίνακας 57: Ποσοστό ανέργων συμμετεχόντων που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ για την Ε.Π 8ii
Α.Π. 3 / Ε.Π. 8ii

CR01

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023 (93%)

85,00%

93,00%

92,68%

-0,32%

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

238

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Για το δείκτη αποτελέσματος CR01 που αποτυπώνει Άνεργους συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ,

ο οποίος είναι

συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών CO01, καταγράφεται ήδη επίτευξη της στοχοθεσίας
2023 (τιμή επίτευξης 92,68% έναντι τιμής στόχου 93%).

Πίνακας 58: Ποσοστό ανέργων συμμετεχόντων που λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Α.Π. 3 / Ε.Π. 8ii

CR02

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023 (52%)

31,00%

52,00%

21,12%

-30,88%

Για το δείκτη αποτελέσματος CR02 που αποτυπώνει Άνεργους συμμετέχοντες που
λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το
δείκτη εκροών CO01, καταγράφεται σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου 2023 (η
απόκλιση είναι ανέρχεται σε -30,88 %).
Αναμένεται βελτίωση των τιμών επίτευξης του CR02 για την ΕΠ 8ii, στο πλαίσιο της
ενίσχυσης της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων δεδομένου του ανασχεδιασμού των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και της καλυτέρευσης του οικονομικού
κλίματος.

Ο δείκτης CR03 μετρά τους άνεργους συμμετέχοντες (εισέρχονται στην πράξη με την
ιδιότητα του ανέργου) που μετά τη λήξη συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ,
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση ή έχουν αποκτήσει εξειδίκευση ή κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, και δεν υπάρχει υστέρηση.

Πίνακας 59: Ποσοστό ανέργων συμμετεχόντων που συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
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Α.Π. 3 / Ε.Π. 8ii

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023 (44%)

31,00%

44,00%

52,93%

+8,93%

CR03

Για το δείκτη αποτελέσματος CR03 που αποτυπώνει Άνεργους συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν
θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών CO01, έχει ήδη
επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023.
Ο δείκτης CR04 σχετίζεται με συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν
μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και είναι υποσύνολο του δείκτη CR01.

Πίνακας 60: Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων συμμετεχόντων που ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ
Α.Π. 3 / Ε.Π. 8ii

CR04

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023 (93%)

85,00%

93,00%

99,26%

+6,26%

Για το δείκτη αποτελέσματος CR04

που αποτυπώνει Μακροχρόνια άνεργους

συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ, ο
οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών CO02, έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία
2023.
Ο δείκτης CR05 σχετίζεται με συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν
μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και είναι υποσύνολο του δείκτη CR02.

Πίνακας 61: Ποσοστό ανέργων συμμετεχόντων που λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
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Α.Π. 3 / Ε.Π. 8ii

CR05

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023 (52%)

31,00%

52,00%

32,20%

-19,80%

Για το δείκτη αποτελέσματος, CR05 που αποτυπώνει Μακροχρόνια άνεργους
συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους,
καταγράφεται υστέρηση έναντι της στοχοθεσίας 2023. H επιτευχθείσα τιμή μόλις ξεπερνά
την τιμή βάσης, και η απόκλιση είναι σημαντική ανερχόμενη σε -19,8 %.
Ο δείκτης CR06 αφορά τους συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν
μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και είναι υποσύνολο του δείκτη CR03.

Πίνακας 62: Ποσοστό Μακροχρόνια ανέργων συμμετεχόντων που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Α.Π. 3 / Ε.Π. 8ii

CR06

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023 (44%)

31,00%

44,00%

29,76%

-14,24%

Για το δείκτη αποτελέσματος, CR06, που αποτυπώνει

Μακροχρόνια άνεργοι

συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση,

ή

που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης

συμπεριλαμβανομένης

της

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, καταγράφεται υστέρηση
έναντι της στοχοθεσίας 2023 (η απόκλιση είναι σημαντική και ανέρχεται σε 14,24 %). Το
ποσοστό επίτευξης συμφωνεί με το αναφερόμενο 30,09% στην 2η αξιολόγηση της ΠΑΝ που
διενεργήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή. Ο εν λόγω δείκτης είναι αυξημένος κατά 9
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τιμή επίτευξςη κατά την 1η αξιολόγηση της ΠΑΝ
(2015).
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Επισημαίνεται ότι και για τους δείκτες αποτελέσματος CR02, CR05 και CR06 της ΠΑΝ,
αναμένεται βελτίωση των τιμών επίτευξης (χωρίς να προκύπτει δυνατότητα επίτευξης της
στοχοθεσίας 2023), στο πλαίσιο της ως άνω ενίσχυσης της ποιότητας των σχετικών
παρεμβάσεων δεδομένου του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
αλλά και της καλυτέρευσης του οικονομικού κλίματος.

Επισημάνσεις για το σχεδιασμό επόμενων παρεμβάσεων για τις ΕΠ 8i και 8ii
Η δημιουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποτελεί μια
ουσιαστική μεταρρύθμιση, που επιτρέπει στους φορείς χάραξης πολιτικής να εξετάζουν τα
χαρακτηριστικά των ανέργων καθώς και τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε κλαδικό και
περιφερειακό επίπεδο.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη σύνδεση του σχεδιασμού των προγραμμάτων
σπουδών με τους δυναμικούς κλάοδυς και επαγγέλματα που προκύπτουν από τα
αποτελέσματα του Συστήματος Διάγνωσης, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες του
παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας και της ζήτησης της αγοράς εργασίας.
Περαιτέρω, η υλοποιούμενη μεταρρύθμιση των ΕΠΑ, επικεντρώνεται καταρχήν στον τρόπο
με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα προγράμματα. Συγκεκριμένα, το νέο
μοντέλο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θετικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να ληφούν
υπόψη και να αξιοποιηθούν από τους Δυνητικούς Δικαιούχους/Ενδιάμεσους Φορείς
Διαχείρισης:


Στροφή προς ένα νέο μοντέλο που προσφέρει επιλογές προγραμμάτων στους
ανέργους σε συνεχή βάση.



Ενίσχυση της συμβουλευτικής προς τους ανέργους, η οποία περιλαμβάνει τη
δημιουργία ενός Ατομικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την υποστήριξη, την
αξιολόγηση και την κατεύθυνση του ανέργου στην κατάλληλη επιλογή.



Ενισχυμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία βελτιώνουν τον προγραμματισμό,
την εποπτεία και την παρακολούθηση και αξιοποιούν καλύτερα τις εισροές από την
αγορά εργασίας.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv:
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Στο πλαίσιο της ΕΠ 8iv ως αναλύθηκε ανωτέρω υλοποιούνται Προγράμματα για την
εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2020.
Στους πίνακες 63 και 64 αποτυπώνεται το ποσοστό απόκλισης από την τιμή στόχο των
δεικτών αποτελέσματος Τ 4816 και Τ 4817.
Ο Τ 4816 είναι ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων και αποτυπώνει τη
διατήρηση του εργασιακού καθεστώτος του συμμετέχοντα όταν εξέρχεται από την πράξη
ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχε όταν εισήλθε στην πράξη. Ειδικότερα,
μετρά

τις

συμμετέχουσες

γυναίκες

εργαζόμενες/αυτοαπασχολούμενες

και

που
οι

όταν
οποίες

εισήλθαν
αμέσως

στην
μετά

πράξη
τη

λήξη

ήταν
της

συμμετοχής τους στην πράξη είναι εργαζόμενες/αυτοαπασχολούμενες.

Πίνακας 63: Ποσοστό εργαζομένων που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Α.Π. 2, 4 ΚΑΙ 5 / Ε.Π.
8iv

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος (2023)

Tιμή επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023 (80%)

Α.Π.2
T 4816 - Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

60,00%

80,00%

45,27%

-34,73%

T 4816 - Περιφέρειες
σε Μετάβαση

60,00%

80,00%

44,44%

-35,56%

T 4816 - Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

60,00%

80,00%

46,25%

-33,75%

44,96%

-35,04%

47,22%

-32,78%

Α.Π.4
T 4816
Ελλάδα)

-

Στερεά

60,00%

80,00%

Α.Π.5
T 4816 - Νότιο Αιγαίο)

60,00%

80,00%

Για το δείκτη αποτελέσματος T4816 που αποτυπώνει Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, επισημαίνεται η απόκλιση από
τη στοχοθεσία 2023 σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών, ήτοι στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες η τιμή του δείκτη για το 2018 ανήλθε σε 45,27 % (απόκλιση -34,73%), στις
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Περιφέρειες σε Μετάβαση στο 44,44 % (απόκλιση -35,56%), και στις Περισσότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες στο 46,25 % (απόκλιση -33,75%).
Οι τιμές αυτού του δείκτη, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, ότι
όταν σταματά η επιδοτούμενη παροχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα, πολλές γυναίκες,
λόγω του περιορισμού του οικογενειακού εισοδήματος και της ακρίβειας των υπηρεσιών
φροντίδας, αναγκάζονται να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας και οδηγούνται να
παρέχουν οι ίδιες τις σχετικές υπηρεσίες.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο δείκτης Τ4817 είναι ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων
συμμετεχόντων που αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση της συμμετέχουσας όταν
εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόταν κατά την
είσοδό του στην πράξη. Μετρά τις συμμετέχουσες γυναίκες που όταν εισήλθαν στην πράξη
ήταν άνεργες και οι οποίες αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη
κατέχουν

θέση

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή που συμμετέχουν σε
προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.

Πίνακας

64:

Ποσοστό

ανέργων

γυναικών που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης

συμπεριλαμβανομένης της αυτοπασχόλησης που συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Α.Π. 2, 4 ΚΑΙ 5 /Ε.Π. 8iv

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Tιμή επίτευξης

Απόκλιση από
Τιμή Στόχο
2023 (33%)

Α.Π.2
Τ 4817 - Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

20,00%

33,00%

5,47%

-27,53%

Τ 4817 - Περιφέρειες σε Μετάβαση

20,00%

33,00%

6,10%

-26,90%

Τ 4817 - Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

20,00%

33,00%

4,20%

-28,80%

33,00%

5,19%

-27,81%

33,00%

3,33%

-29,67%

Α.Π.4
Τ 4817 - Στερεά Ελλάδα

20,00%
Α.Π.5

Τ 4817 - Νότιο Αιγαίο

20,00%
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Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4817 καταγράφεται σημαντική υστέρηση, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών, ήτοι στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες η τιμή του δείκτη
για το 2018 ανήλθε σε 5,47% (απόκλιση -27,53%), στις Περιφέρειες σε Μετάβαση στο 6,10
% (απόκλιση -26,90%), και στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες στο 4,20 %
(απόκλιση -28,80%). Αντίστοιχα, στην Στερέα Ελλάδα, η απόκλιση ανήλθε σε -27,81%, και
στο Νότιο Αιγαίο σε 29,67%.
Επισημαίνεται ότι και για τους δύο δείκτες αποτελέσματος Τ4816 και Τ4817 αναμένεται
βελτίωση των τιμών επίτευξης (χωρίς να προκύπτει δυνατότητα επίτευξης της στοχοθεσίας
2023), στο πλαίσιο της ως άνω ενίσχυσης της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων
δεδομένου του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και της
καλυτέρευσης του οικονομικού κλίματος.

Επισημάνσεις για το σχεδιασμό επόμενων παρεμβάσεων για την ΕΠ 8iv
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. έχει εκπονηθεί Αξιολόγηση
των δράσεων «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
και στα ΠΕΠ (2018).

Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά στην εξαγωγή των κατάλληλων

πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με μια σειρά θεμάτων που άπτονται του
σχεδιασμού, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των δράσεων εναρμόνισης για τις
υπό εξέταση περιόδους 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, σε συνέχεια των σημαντικών
καινοτομιών που υιοθετήθηκαν την περίοδο 2016-2017.
Στην εν λόγω μελέτη αναφέρεται ότι, ενώ από την ποσοτική ανάλυση προκύπτει ότι οι
ωφελούμενες άνεργες γυναίκες διευκολύνθηκαν (πολύ ή αρκετά) από τη συμμετοχή τους
στη δράση στο να αναζητήσουν ή και να συμμετάσχουν σε δράσεις κατάρτισης,
βελτιώνοντας έτσι τις ατομικές τους γνώσεις και δεξιότητες, από την ποιοτική έρευνα
προέκυψε ότι, αρκετοί ήταν εκείνοι οι φορείς και κυρίως ιδιωτικοί που ανέφεραν κατά τη
διάρκεια της ποιοτικής έρευνας, ότι πολλές άνεργες γυναίκες δεν ενδιαφέρονται
πραγματικά να εργαστούν και ότι το πραγματικό κίνητρο συμμετοχής τους στη δράση
είναι αφενός η κοινωνικοποίηση του παιδιού τους και αφετέρου, η ανάγκη να έχουν
περισσότερο προσωπικό χρόνο.
Σε αυτό το πλαίσιο, μία επισήμανση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον σχεδιασμό
των επόμενων αντίστοιχων παρεμβάσεων είναι η υποχρεωτική διασύνδεση των άνεργων
ωφελούμενων με άλλες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Όπως ανέφεραν μάλιστα
αρκετοί συμμετέχοντες φορείς στην εν λόγω ποιοτική έρευνα, κάτι τέτοιο αφενός θα
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διασφάλιζε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της δράσης, όσον αφορά στην ένταξη των
άνεργων γυναικών στην αγορά εργασίας και αφετέρου θα λειτουργούσε «ως ασφαλιστική
δικλίδα» αποτρέποντας τη συμμετοχή γυναικών που δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να
εργασθούν.

Θεματικός Στόχος 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Συμμετέχοντες (σύνολο και ανά φύλο)
Ο αριθμός των ωφελούμενων που συμμετείχε σε παρεμβάσεις του θεματικού Στόχου 10
που αφορούν στην επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση (ΕΠ10i, 10ii, 10iii και 10iv)
ανέρχεται συνολικά σε 73.658 άτομα. Από το σύνολο των ωφελούμενων οι 29.951 (40,7%)
είναι άνδρες και οι 43.707 (59,3%) γυναίκες.

Σημειώνεται ότι στο θεματικό στόχο 10, οι συμμετέχοντες/ωφελούμενοι μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες -στόχου (με βάση τις εκροές που τροφοδοτούν
τους ειδικούς δείκτες του Προγράμματος, ήτοι τους δείκτες με κωδ. 11511, 11512, Τ4955,
Τ4957, Τ4958, Τ4960, Τ4963). Συγκεκριμένα:


11511, που αποτυπώνει Εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές),



T4955, που αποτυπώνει Αριθμό φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη,



T4957, που αποτυπώνει Αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ,



T4958, που αποτυπώνει Αριθμό ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,



T4959, που αποτυπώνει Αριθμό ωφελούμενων γυναικών από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (υποσύνολο του Τ4958),



T4963, που αποτυπώνει Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας,
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11512, που αποτυπώνει Αριθμό μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ
κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας,



T4960 που αποτυπώνει Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής
άσκησης.

Ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, η σύνθεση των φύλων έχει ως εξής:
-

Στην Ε.Π. 10i (Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες
δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση), οι
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 76,3% των ωφελούμενων,

-

Στην Ε.Π. 10ii (Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης
στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα), οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν το 58,7% των ωφελούμενων,

-

Στην Ε.Π. 10iii (Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις
ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων), οι γυναίκες
μειονεκτούν αντιπροσωπεύοντας το 42,6% των ωφελούμενων,

-

Στην Ε.Π. 10iv (Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία,
και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας) η συμμετοχή των φύλων είναι περίπου
ίση, με μια ελαφρά υπεροχή της συμμετοχής των γυναικών (50,7% του συνόλου των
ωφελούμενων).
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Πίνακας 65. Συμμετέχοντες (σύνολο και ανά φύλο)
10i

(Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση)

Έτος

10ii

(Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας
και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη
με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα
μειονεκτούντα άτομα)

10iii

(Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων
μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων)

10iv

(Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με
βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας)

Θ.Σ 10
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
(Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624

1.418

2.042

624

1.418

2.042

2015

0

0

0

0

0

0

2.210

1.861

4.071

3.721

5.013

8.734

5.931

6.874

12.805

2016

0

0

0

1.207

2.221

3.428

2.696

1.996

4.692

727

499

1.226

4.630

4.716

9.346

2017

4.399

9.566

13.965

1.847

2.708

4.555

1.759

1.129

2.888

2.752

1.587

4.339

10.757

14.990

25.747

2018

1.889

10.631

12.520

1.307

1.277

2.584

2.208

1.596

3.804

2.605

2.205

4.810

8.009

15.709

23.718

Σύνολο

6.288

20.197

26.485

4.361

6.206

10.567

8.873

6.582

15.455

10.429

10.722

21.151

29.951

43.707

73.658

Σύνολο %

23,7%

76,3%

100,0%

41,3%

58,7%

100,0%

57,4%

42,6%

100,0%

49,3%

50,7%

100,0%

40,7%

59,3%

100,0%
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Συμμετέχοντες (Περιφέρεια)
Οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Περιφέρεια
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Στις Περιφέρειες με το υψηλότερο πλήθος
συμμετεχόντων καταγράφονται η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία εξαιτίας της υψηλής
συγκέντρωσης του πληθυσμού της χώρας στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνας και
Θεσσαλονίκης).
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Πίνακας 66. Συμμετέχοντες ανά Περιφέρεια
Περιφέρεια

Κ.Π.

10i

(Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση)

10ii

(Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης
στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα
για τα μειονεκτούντα άτομα)

10iii

(Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά
βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και
προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού και της πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων)

10iv
(Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων

εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων
κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των
αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης
και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση
την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας)

Θ.Σ. 10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ

(Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Aνατολικής Μακεδονίας,
Θράκης
Aττικής

ΛΑΠ

443

1316

1759

347

510

857

702

853

1555

402

304

706

1894

2983

4877

ΠΑΠ

1355

5227

6582

816

1134

1950

1307

994

2301

3044

4090

7134

6522

11445

17967

Βορείου Αιγαίου

ΜΕΤ

183

489

672

173

206

379

371

339

710

200

137

337

927

1171

2098

Δυτικής Ελλάδας

ΛΑΠ

551

1432

1983

383

576

959

649

488

1137

523

350

873

2106

2846

4952

Δυτικής Μακεδονίας

ΜΕΤ

199

580

779

202

250

452

451

262

713

611

604

1215

1463

1696

3159

Ηπείρου
Θεσσαλίας

ΛΑΠ
ΛΑΠ

253
523

782
1678

1035
2201

205
414

435
569

640
983

338
775

312
386

650
1161

284
882

213
568

497
1450

1080
2594

1742
3201

2822
5795

Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΕΤ
ΛΑΠ

180
1185

456
3930

636
5115

109
1038

137
1532

246
2570

97
1860

71
1475

168
3335

74
3081

41
3571

115
6652

460
7164

705
10508

1165
17672

Κρήτης

ΜΕΤ

399

1322

1721

421

501

922

948

444

1392

365

308

673

2133

2575

4708

Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΠ

259

751

1,010

26

49

75

256

234

490

153

88

241

694

1,122

1,816

Πελοποννήσου

ΜΕΤ

359

1166

1525

137

199

336

354

276

630

326

202

528

1176

1843

3019

Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΤ

399

1068

1467

90

108

198

765

448

1213

484

246

730

1738

1870

3608

6,288

20,197

26,485

4,361

6,206

10,567

8,873

6,582

15,455

10,429

10,722

21,151

29,951

43,707

73,658

Σύνολο
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Κατηγορία Περιφέρειας
Παρά την υψηλή συμμετοχή της Αττικής στο σύνολο των περιφερειών, σε επίπεδο
κατηγορίας Περιφέρειας το σύνολο των ωφελουμένων είναι υψηλότερο στις Λιγότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας και στις τέσσερις Επενδυτικές Προτεραιότητας του
Θ.Σ. 10, 10i, 10ii, 10iii και 10iv, όπως φαίνεται στον πίνακα αλλά και στα διαγράμματα που
ακολουθούν. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τη στόχευση του
ΕΠ.
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Πίνακας 67. Συμμετέχοντες ανά Κατηγορία Περιφέρειας
Κατηγορία
Περιφέρειας

10i

10ii

10iii

10iv

Θ.Σ.10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ

(Μείωση και πρόληψη της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς
επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και
άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για
την επανένταξη στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση)

(Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για
τα μειονεκτούντα άτομα)

(Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη
διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές
ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και
μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού και της πιστοποίησης
των αποκτώμενων προσόντων)

(Βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
συστημάτων κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω
μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των διττών
συστημάτων μάθησης και μαθητείας)

(Επένδυση στην εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.955

9.138

12.093

2.387

3.622

6.009

4.324

3,514

7,838

5,172

5,006

10,178

14,838

21,280

36,118

Μετάβαση

1.719

5.081

6.800

1.132

1.401

2.533

2.986

1,840

4,826

2,060

1,538

3,598

7,897

9,860

17,757
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Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.614

5.978

7.592

842

1.183

2.025

1,563

1,228

2,791

3,197

4,178

7,375

7,216

12,567

19,783

Σύνολο

6.288

20.197

26.485

4.361

6.206

10.567

8,873

6,582

15,455

10,429

10,722

21,151

29,951

43,707

73,658
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Διάγραμμα 9. Συμμετέχοντες ανά ΕΠ και Κατηγορία Περιφέρειας
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Ηλικία
Η μεγάλη πλειοψηφία των ωφελούμενων σε δράσεις του Θ.Σ. 10 ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των
25-54 ετών (58,0%) και πρόκειται κυρίως για εκπαιδευτικούς. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα έως 25
ετών (34,6%), όπου καταγράφονται κυρίως μαθητές, μαθητευόμενοι, σπουδαστές και φοιτητές.
Τέλος, τη μικρότερη συμμετοχή έχει η ηλικιακή ομάδα των άνω των 54 ετών (7,5%).

Πίνακας 68. Συμμετέχοντες ανά Ηλικιακή Κατηγορία
Κάτω των 25
ετών

Άνω των 54
ετών

Άνω των 54 ετών που είναι
άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή
οικονομικά μη ενεργά άτομα
που δεν παρακολουθούν
εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λοιπές ηλικιακές
ομάδες (25-54)

Σύνολο

10i

4

3.258

0

23.223

26.485

10ii

5.452

53

8

5.054

10.567

10iii

1.579

1.172

825

11.879

15.455

10iv

18.418

164

20

2.549

21.151

Σύνολο

25.453

4.647

853

42.705

73.658

Εργασιακή κατάσταση
Σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων που συμμετείχαν σε δράσεις
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μαθητείας και δια βιου μάθησης αναφέρονται τα ακόλουθα:

-

Η απόλυτη πλειοψηφία των ωφελούμενων (ποσοστό 51,7%) ανήκουν στην κατηγορία
«Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων». Στην κατηγορία
αυτή εμπίπτουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν.

-

Ακολουθούν με ποσοστό 30,9%, τα οικονομικά μη ενεργά άτομα (σπουδαστές, φοιτητές).

-

Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό 17,4% των ωφελούμενων που συμμετείχαν σε δράσεις
εκπαίδευσης, μαθητείας, δια βίου μάθησης ή έλαβαν υποστήριξη είναι άνεργοι, ενώ οι
περίπου μισοί εξ’ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων.
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Πίνακας 69. Συμμετέχοντες ανά εργασιακή κατάσταση
Σύνολο

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων/unemployed,
including long-term
unemployed

%

Μακροχρό
νια
άνεργοι

%

Οικονομικά
μη ενεργά
άτομα

%

Οικονομικά μη
ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν
εκπαίδευση ή
κατάρτιση/inactive,
not in education or
training

%

CO05

%

Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

10i

26.485

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

26485

100,0%

10ii

10.567

1098

10,4%

281

2,7%

5876

55,6%

1877

17,8%

3593

34,0%

10iii

15.455

5.268

34,1%

4.268

27,6%

3.991

25,8%

3.959

25,6%

6.196

40,1%

10iv

21.151

6.447

30,5%

2.098

9,9%

12.869

60,8%

8.375

39,6%

1.835

8,7%

Σύνολο

73.658

12.813

17,4%

6.647

9,0%

22.736

30,9%

14.211

19,3%

38.109

51,7%
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Εκπαιδευτικό επίπεδο

Στο σύνολο των συμμετεχόντων η πλειοψηφία είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5
ως 8), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 44,9%, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) με ποσοστό 33,8%. Τέλος, ποσοστό 21,2%
είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται
ότι οι αναλογίες αυτές διαφέρουν σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας (ΕΠ), δεδομένου ότι οι
ΕΠ διαφέρουν ως προς τις ομάδες-στόχευσης. Για παράδειγμα, στην ΕΠ 10i σχεδόν το σύνολο των
ωφελούμενων (κυρίως εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Πίνακας 70. Συμμετέχοντες ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Σύνολο

Απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας (ISCED
1) ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED
2/with primary (ISCED
1) or lower secondary
education (ISCED 2)

%

Απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας
(ISCED 3) ή
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED
4)

%

Απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (ISCED 5
ως 8)

%

10i

26.485

0

0,0%

60

0,2%

26.425

99,8%

10ii

10.567

2

0,0%

5428

51,4%

5137

48,6%

10iii

15.449

15.447

100,0%

2

0,0%

0

0,0%

10iv

21.150

179

0,8%

19.435

91,9%

1.536

7,3%

Σύνολο

73.651

15.628

21,2%

24.925

33,8%

33.098

44,9%

Μειονεκτούσες ομάδες
Οι ωφελούμενοι από μειονεκτικές ομάδες πληθυσμού ανέρχονται συνολικά σε 15.476 και
αντιπροσωπεύουν το 21% των ωφελούμενων του Θ.Σ.10 για την επένδυση στην εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
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Η πλειοψηφία των ωφελουμένων του Θ.Σ.10 που ανήκουν σε κάποια μεινεκτούσα ομάδα είναι
μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (σε ποσοστό 62,1%), οι οποίοι
συμμετείχαν κυρίως στις δράσεις των ΣΔΕ ή σε δράσεις μαθητείας.
Η ομάδα του πληθυσμού «συμμετέχοντες με αναπηρία», αφορά μικρότερο ποσοστό στο σύνολο,
ήτοι 7,1%.

Πίνακας 71.Συμμετέχοντες ανά Κατηγορία Ειδικής Ομάδας
Σύνολο

Μετανάστες,
συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

%

CO16
Συμμετέχοντες
με Αναπηρία

%

Άλλα
μειονεκτούντα
άτομα

%

Άστεγοι ή
άτομα που
έχουν
αποκλειστεί
από τη
στέγαση

%

10i

1.126

654

58,1%

350

31,1%

120

10,7%

2

0,2%

10ii

1.969

1286

65,3%

239

12,1%

442

22,4%

2

0,1%

10iii

8.438

4.472

53,0%

334

4,0%

3.557

42,2%

75

0,9%

10iv

3.943

3194

81,0%

179

4,5%

558

14,2%

12

0,3%

15.476

9.606

62,1%

1.102

7,1%

4.677

30,2%

91

0,6%

Σύνολο

Συμπερασματικά στοιχεία για το προφίλ των ωφελούμενων στον Θ.Σ.10
Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, είναι δυνατή η ανάδειξη των κύριων χαρακτηριστικών
του προφίλ των ωφελούμενων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Θ.Σ.10.
Στην Ε.Π.10i (Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς
επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση), τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των ωφελούμενων έχουν ως
εξής:
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-

Είναι κυρίως γυναίκες (76,3%),

-

στην πλειοψηφία τους ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, μολονότι σημαντικός
πληθυσμός ωφελουμένων διαμένει στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών και
Θεσσαλονίκης,

-

ανήκουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στην ηλικακή ομάδα των 25-54 ετών (88,1%)

-

είναι αποκλειστικά (100%) εργαζόμενοι,

-

είναι σχεδόν αποκλειστικά (99,8%) απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην Ε.Π.10ii (Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης
και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα), τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των
ωφελούμενων έχουν ως εξής:
-

Είναι κυρίως γυναίκες (58,7%),

-

διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, παρότι στην
πλειοψηφία τους ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,

-

είναι σχεδόν ισομοιρασμένοι μεταξύ των ηλικιακών ομάδων έως 25 ετών και 25-54 ετών,

-

είναι στην πλειοψηφία τους οικονομικά μη ενεργά άτομα (55,6%) και δευτερευόντως
εργαζόμενοι (34%),

-

είναι σχεδόν ισομοιρασμένοι μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των
αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (51,4% και 48,6%
αντίστοιχα).

Στην Ε.Π.10iii (Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες
στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων
προσόντων) τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των ωφελούμενων έχουν ως εξής:
-

Είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες (57,6%),
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-

διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, παρότι στην
πλειοψηφία τους ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,

-

ανήκουν κυρίως στην ηλικακή ομάδα των 25-54 ετών (76,9%),

-

είναι στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι (40,1%) και εν συνεχεία άνεργοι (34,1%),

-

είναι αποκλειστικά απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην Ε.Π.10iv (Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την
αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων
μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων
σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των

διττών συστημάτων

μάθησης και μαθητείας), τα κύρια

χαρακτηριστικά του προφίλ των ωφελούμενων έχουν ως εξής:
-

Είναι σχεδόν ισομοιρασμένοι στα δύο φύλα,

-

διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, παρότι στην
πλειοψηφία τους ζουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,

-

ανήκουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (87,1%) στην ηλικιακή ομάδα των κάτω των 25
ετών,

-

είναι κυρίως οικονομικά μη ενεργοί (60,8%), πολλοί εκ των οποίων (39,6%) είναι εκτός
εκπαίδευσης και κατάρτισης,

-

στη συντριπτική τους πλειοψηφία (91,9%) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, άτομα από μειονεκτούντες ομάδες απαντώνται σε όλες τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του
Θ.Σ. 10 και αποτελούν το 21% του συνόλου των ωφελούμενων του Θ.Σ.. Κυρίως, άτομα από
μειονεκτούντες ομάδες απαντώνται στις Ε.Π. 10iii (54,6% των ωφελουμένων της ΕΠ) και 10iv (18,6%
των ωφελουμένων της ΕΠ).
Άμεσα Αποτελέσματα Συμμετεχόντων στο Θεματικό Στόχο 10 μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
στις πράξεις
Από μεθοδολογικής πλευράς, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν εισαγωγικά για το Θεματικό Στόχο 8.
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Επενδυτική Προτεραιότητα 10 i
Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη
διδακτική πράξη, για νέα προγράμματα σπουδών και εφαρμογή νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος.
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο δείκτης αποτελέσματος 11514 που αποτυπώνει Ποσοστό εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν
και χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι ειδικός
δείκτης αποτελέσματος, ο οποίος αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή «Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών», δηλώνοντας ευνοϊκή
μεταβολή. Ο δείκτης υποδηλώνει με σαφήνεια την αλλαγή προς τη συγκεκριμένη επιθυμητή
κατεύθυνση, δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές και δεν είναι ευαίσθητος σε μεγάλη απόκλιση
τιμών.
Πίνακας 72. Ποσοστό Εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία
Α.Π. 6, 8 ΚΑΙ 9 /Ε.Π. 10 i

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος

11514

Απόκλιση
από Τιμή
Στόχο 2023
(69%)

Α.Π.6
11514 - Λιγότερο
Περιφέρειες

Ανεπτυγμένες

45,00%

69,00%

45,21%

-23,79%

11514 - Περιφέρειες σε Μετάβαση

45,00%

69,00%

42,39%

-26,61%

11514 - Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

45,00%

43,4%

-25,6%

69,00%
Α.Π.8
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11514 –
Ελλάδας

Περιφέρεια

Στερεάς

45,00%

69,00%

73,81%

+4,81%

69,00%

61,87%

-7,13%

Α.Π.9
11514 – Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

45,00%

Για το έτος 2018, για το δείκτη αποτελέσματος 1151478, σε σχέση με τη στοχοθεσία 2023, το
ποσοστό επίτευξης για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες ανήλθε σε 45,21% (απόκλιση 23,79%), στις Περιφέρειες σε Μετάβαση σε 42,39% (απόκλιση -26,61%), και στις Περισσότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 43,4% (απόκλιση -25,6 %).

Επειδή η στοχοθεσία του τροφοδότη

δείκτη 11511 στα ήδη ενταγμένα έργα είναι σε όλες τις κατηγορίες Περιφερειών μεγαλύτερη της
στοχοθεσίας του για το 2023, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει τελικά απόκλιση.
Για τον ΑΠ 8 έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023.
Για τον ΑΠ 9 το ποσοστό επίτευξης ανήλθε σε 61,87% (απόκλιση -7,13%). Αναμένεται η επίτευξη
της στοχοθεσίας, καθώς η τιμή-στόχος των ήδη ενταγμένων έργων για τον τροφοδότη δείκτη 11511
είναι μεγαλύτερη της στοχοθεσίας του 2023.
Επισημαίνεται ότι είναι υπό κατάρτιση το Εθνικό Σχέδιο για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.
Επενδυτική Προτεραιότητα 10 iii
Ο δείκτης αποτελέσματος 11705 που αποτυπώνει Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν υποδηλώνει την αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις παρεμβάσεις του ειδικού στόχου
"Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν
του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και
άτυπης μάθησης και τη εφαρμογή παρεμβάσεων από τους δικαιούχους φορείς".
Επισημαίνεται ότι κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν ήταν διαθέσιμα στοιχεία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
αναλυτικά ανά κατηγορία Περιφερειών για το έτος βάσης. Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, θα

78

Ο δείκτης μετρήθηκε στο πλαίσιο έρευνας της ΕΥΣΕΚΤ για τον υπολογισμό του δείκτη CRO7.
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πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις κατηγορίες
Περιφερειών.

Πίνακας 73. Συμμετέχοντες ανά Κατηγορία Ειδικής Ομάδας
Α.Π. 7, 8 ΚΑΙ 9 /Ε.Π. 10 iii

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023
(63%)

Α.Π.7
11705 - Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

60,00%

63,00%

47,60 %

-15,4 %

11705
Μετάβαση

σε

60,00%

63,00%

48,63 %

-14,37 %

11705
Περισσότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

60,00%

63,00%

49,03%

-13,97 %

60,63%

-2,37 %

52,33%

-10,67%

Περιφέρειες

Α.Π.8
11705 –
Ελλάδας

Περιφέρεια

Στερεάς

60,00%

63,00%

Α.Π.9
11705 –
Αιγαίου

Περιφέρεια

Νότιου

60,00%

63,00%

Για το έτος 2018, για το δείκτη αποτελέσματος 11705, το ποσοστό επίτευξης για τις Λιγότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες ανήλθε σε 47,6% (απόκλιση -15,4%), στις Περιφέρειες σε Μετάβαση σε
48,63% (απόκλιση -14,37 %), και στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 49,03% (απόκλιση
-13,97 %).
Αντίστοιχα, στον ΑΠ 8 το ποσοστό επίτευξης ανήλθε σε 60,63% (απόκλιση -2,37 %), και στον ΑΠ 9
σε 52,33% (απόκλιση -10,67 %).

Επενδυτική Προτεραιότητα 10 iv
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής δράσεις για τον Ειδικό Στόχο 1:
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

264

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

- Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ.
- Εφαρμογή Μαθητείας.
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ.
- Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας.
- Υποστήριξη συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία.
O δείκτης αποτελέσματος 11515 αποτυπώνει Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.
Προκύπτει δε από το κλάσμα στο οποίο:
-

Ο αριθμητής αφορά τον αριθμό των μαθητών/ σπουδαστών/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ)
που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας και προκύπτει από την εκροή του δείκτη
11512.

-

Ο παρονομαστής αφορά το σύνολο των μαθητών/ σπουδαστών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ οι οποίοι
βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών τους (2ο ή 3ο έτος ανάλογα με τη διάρκεια του
προγράμματος σπουδών).

Πίνακας 74. Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας στο σύνολο
των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.
Α.Π. 7, 8 ΚΑΙ 9 /Ε.Π. 10 iv

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος
(2023)

Τιμή Επίτευξης

Απόκλιση από Τιμή
Στόχο 2023
(25%)

Α.Π.7
11515 - Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

-

25,00%

12,97 %

-12,03 %

11515 - Περιφέρειες σε Μετάβαση

-

25,00%

13,11 %

-11,89 %

11515
Περισσότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

-

25,00%

4,74 %

-20,26 %

Α.Π.8
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Επενδυτική Προτεραιότητα 10 iv
(Περιφέρειες σε Μετάβαση)

-

25,00%

17,62 %

-7,38 %

9,9 %

-15,1%

Α.Π.9
Επενδυτική Προτεραιότητα 10 iv
(Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες)

-

25,00%

Για το δείκτη αποτελέσματος 11515 που αποτυπώνει Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν
σε προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ,
κ.λπ., καταγράφεται καταρχήν υστέρηση σε όλες τις κατηγορίες Περιφερειών. Συγκεκριμένα, στον
ΑΠ 6 για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, η τιμή επίτευξης του δείκτη ανήλθε σε 12,97%
(απόκλιση -12,03%), στις Περιφέρειες σε Μετάβαση σε 13,11 % (απόκλιση -11,89 %), και στις
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε 4,74 % (απόκλιση -20,26 %). Bάσει όμως της ανάλυσης
της στοχοθεσίας των ενταγμένων έργων του τροφοδότη δείκτη 11512 (60 % στις ΛΑΠ, 72 % στις
ΜΕΤ, και 18% στις ΠΑΠ) και του χαμηλού βαθμού ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10iv, Ειδικού
Στόχου 1 (39%), επισημαίνεται ότι η στοχοθεσία 2023 και για το δείκτη αποτελέσματος μπορεί
καταρχήν να επιτευχθεί εφόσον υλοποιηθεί ομαλά ο σχεδιασμός.

Υπενθυμίζεται ότι η

καθυστέρηση στην ενεργοποίηση οφείλεται στην ύπαρξη της σχετικής αιρεσιμότητας.
Στον ΑΠ 8 το ποσοστό επίτευξης ανήλθε σε 17,62% (απόκλιση -7,38 %). Αντίστοιχα, δεδομένου ότι
η στοχοθεσία του τροφοδότη δείκτη 11512 ανέρχεται στο 49,2% της στοχοθεσίας 2023, και εφόσον
ενταχθούν νέα έργα για την επίτευξη του τελικού στόχου 2023 (δεδομένου ότι αφορά το πλαίσιο
επίδοσης), αναμένεται καταρχήν η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Στον ΑΠ 9 το ποσοστό επίτευξης ανήλθε σε 9,9 % (απόκλιση -15,1 %). Ως ανωτέρω, δεδομένου ότι
η στοχοθεσία του τροφοδότη δείκτη 11512 ανέρχεται στο 60% της στοχοθεσίας 2023, και εφόσον
ενταχθούν νέα έργα για την επίτευξη του τελικού στόχου 2023, αναμένεται καταρχήν η επίτευξη
της στοχοθεσίας 2023.
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1.4. Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της
αποτελεσματικότητας

Η συνολική πορεία υλοποίησης του Προγράμματος κρίνεται εν γένει ικανοποιητική, χωρίς να
υπάρχουν καταρχήν σημαντικές καθυστερήσεις.
Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας του Ε.Π. ανέρχεται σε 0,74, ο οποίος θεωρείται υψηλός,
για το χρονικό σημείο αναφοράς.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, ο συνολικός βαθμός απορρόφησης
του Ε.Π.79 για την περίοδο αναφοράς ανέρχεται στο ικανοποιητικό 36,9 %.
Αρκετοί Άξονες Προτεραιότητας εμφανίζουν υψηλό βαθμό απορρόφησης, όπως ο Άξονας
Προτεραιότητας 6, για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και ο Άξονας Προτεραιότητας 2, για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και
ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού (50 % και 44,5 %

αντίστοιχα), που λόγω της

χρηματοοικονομικής βαρύτητάς τους (25 % και 37 % αντίστοιχα) έχουν ως αποτέλεσμα την εν γένει
ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Αντιστοίχως, ικανοποιητική είναι η πορεία υλοποίησης
και στον Άξονα Προτεραιότητας 9, για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της δια βίου μάθησηςς – σύνδεση με την αγορά εργασίας στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τον υψηλό βαθμό απορρόφησης 48,3%.
Στο άλλο άκρο, χαμηλό βαθμό απορρόφησης, εμφανίζουν ο Άξονας Προτεραιότητας 7, για την
ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με
την αγορά εργασίας (με βαθμό απορρόφησης μόλις 8,9%), και οι Άξονες Προτεραιότητας 10, 11
και 12, για την τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του ΕΠ (με βαθμό απορρόφησης μόλις 11 %, 8,7%
και 8,8 % αντίστοιχα).
Επισημαίνεται, για τον Τομέα της Ανάπυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η μηδενική, στην πράξη,
υλοποίηση της επενδυτικής προτεραιότητας 9v στους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας του
79

Δαπάνες / Συνολική Δημόσια Δαπάνη (π/υ) του Ε.Π.
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Ε.Π. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας
αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους στον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης και αποτελεί πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 201980.

Για τον Τομέα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης,

καταγράφεται

υστέρηση στην υλοποίηση στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 10ii και 10iν, στους αντίστοιχους
άξονες προτεραιότητας του Ε.Π.
Σε σχέση με το Πλαίσιο Επίδοσης του Ε.Π., καταγράφηκε στις 31.12.2018, πλήρης επίτευξη στους
στόχους που είχαν τεθεί έως 31.12.2018.
Σε σχέση με τους οικονομικούς δείκτες (F100), καταγράφεται επίτευξη των οροσήμων που είχαν
τεθεί για το 2018. Υψηλά ποσοστά επίτευξης που παρατηρούνται σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών του ΑΠ2, στον ΑΠ4 και στον ΑΠ5, και οφείλονται στην υλοποίηση των
εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠ. Επισημαίνεται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του
ΑΠ7, η μικρή υστέρηση στην επίτευξη του οροσήμου για το 2018 (92%).
Σε σχέση με τους δείκτες εκροής του Πλαισίου Επίδοσης, για όλους τους δείκτες η επίτευξη
υπερβαίνει το 85%, και η πρόοδός τους ακολουθεί αυτή των οικονομικών δεικτών. Επισημαίνεται
ότι στην Επενδ.Πρ. 10.ii η επίτευξη του δείκτη Τ4957, Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑμεΑ ή από
ΕΚΟ, βρίσκεται λίγο πάνω από το 85% σε όλες τις περιφέρειες. Τέλος, στην ΕΠ 10.iv τα ορόσημα για
το 2018 για το δείκτη 11512, Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, υπερβαίνουν το 85%, λόγω της καθυστέρησης της
ενεργοποίησης εξαιτίας των αιρεσιμοτήτων και των προβλημάτων στην καταχώρηση των στοιχειών
συμμετεχόντων.
Αναλυτικότερα ανά ΑΠ:
-

Για την πορεία υλοποίησης του ΑΠ1 καταγράφεται υστέρηση καθώς ο βαθμός
απορρόφησης είναι μόλις 12,5%.

Ως επισημάνθηκε ο βαθμός ενεργοποίησης του ΑΠ

(εντάξεις/ΣΔΔ) ανέρχεται σε ποσοστό 61% που θεωρείται μέτριος, στο παρόν χρονικό
σημείο υλοποίησης. Επισημαίνεται ότι με στοιχεία υλοποίησης 30.6.2019, καταγράφηκε
μικρή πρόοδος από την περίοδο αναφοράς, καθώς η ενεργοποίηση του ΑΠ ανέρχεται
80

Βλ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Στρατηγικό Πλαίσιο για τον
Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, Αθήνα, Απρίλιος 2018, σελ.18.
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πλέον σε 67,5 %. Εφόσον επιταχυνθούν ουσιαστικά οι διαδικασίες υλοποίησης, εκτιμάται
ότι είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023 για το δείκτη εκροών CO20 του πλαισίου
επιδόσεων.
-

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ2 κρίνεται ικανοποιητική και ο βαθμός απορρόφησης
συνολικά είναι 44,5%. Τούτο αντανακλά στη γενικότερη θετική πορεία υλοποίησης του ΕΠ
λόγω της βαρύτητας του εν λόγω ΑΠ στο σύνολο του ΕΠ (37%).
Ο δείκτης αποτελεσματικότητας συνολικά για τον ΑΠ2 ανέρχεται σε 0,65. Ειδικά, για την
επενδυτική προτεραιότητα 8i η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας υστερεί
συγκριτικά (0,59) από την αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 8iv (0,83).
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, ενώ η πορεία υλοποίησης
των επενδυτικών προτεραιοτήτων 8i και 8iv είναι ικανοποιητική επισημαίνεται η υστέρηση
στην επενδυτική προτεραιότητα 9v που η πρόοδός της για την περίοδο αναφοράς είναι
μηδενική. Η υστέρηση στην υλοποίηση των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 9v με δεδομένη την πολύ μικρή συμμετοχή της στο σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας (4%)
δεν επηρεάζει καταρχήν την συνολική πορεία υλοποίησης του Άξονα. Όμως, θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί ως πρόβλημα στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
Σε σχέση με το πλαίσιο επιδόσεων, αναμένεται η επίτευξή του για τη στοχοθεσία 2023.
Για το δείκτη εκροής CO01, η τιμή-στόχος για το 2023 ανέρχεται σε 224.220 άτομα και
προέκυψε βάσει του προϋπολογισμού και του μέσου κόστους των παρεμβάσεων ανά
ωφελούμενο.

Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των

δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων CR03, CR06, T4816 και Τ4817, από τη στοχοθεσία 2023.
-

Για

την

πορεία

υλοποίησης

του

ΑΠ3

καταγράφεται

υστέρηση.

Ο

δείκτης

αποτελεσματικότητας για την ΑΠ 3 είναι υψηλός και ανέρχεται σε 0,72. Όσον αφορά την σε
οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, την περίοδο αναφοράς είχε εξειδικευθεί το 76%
του π/υ του ΑΠ, ενώ ο βαθμός ενεργοποίησης και ο βαθμός συμβασιοποίησης κινούνταν
στα χαμηλά επίπεδα του 45,4 %, και 45,1% αντίστοιχα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός
απορρόφησης ανέρχεται στο μέτριο επίπεδο του 25,3 %. Ο ως άνω βαθμός επίτευξης
οφείλεται και στις εμπροσθοβαρείς δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον ΑΠ. Έως
30.6.2019 μικρή πρόοδος έχει επέλθει, καθώς είχε εξειδικευθεί μόλις το 93 % του π/υ, ενώ
η ενεργοποίηση του ΑΠ εξακολουθεί να είναι χαμηλή στο 48% και ο βαθμός
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συμβασιοποίησης στο 45,1 %. Σε σχέση με το Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ3, επισημαίνεται ότι
με την Αναθεώρηση 2018, το ορόσημο και η τιμή στόχος του δείκτη εκροής 11301 για το
2023 (124.370) μειώθηκαν σε σχέση με τις αθροισμένες αντίστοιχες τιμές στόχου των
αντικατασταθέντων δεικτών, προκειμένου να ανταποκρίνονται αφενός στην πορεία
υλοποίησης των δράσεων της ΠΑΝ, αφετέρου στην αύξηση του μέσου μοναδιαίου κόστους
των νέων, σύνθετων και μεγαλύτερης διάρκειας, δράσεων που προγραμματίζονταν. Με
βάση την τιμή στόχο των υπό εξειδίκευση έργων, εκτιμάται καταρχήν ότι είναι εφικτή η
επίτευξη της στοχοθεσίας 2023. Επισημαίνεται, για το χρονικό σημείο αναφοράς, την
εκτίμηση για υστέρηση στη δυνατότητα επίτευξης της στοχοθεσίας 2023 για τους δείκτες
αποτελέσματος CR01, CR02, CR05, CR06, CR10, και CR12. Ως έχει προβλεφθεί στην
Ανάλυση Συστήματος Δεικτών του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια βίου Μάθηση, οι τιμές στόχοι των δεικτών CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR10,
CR11 και CR12 θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019 μετά και από την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ΠΑΝ.
-

Η

πορεία

υλοποίησης

του

ΑΠ4

κρίνεται

συνολικά

ως

μέτρια.

Ο

δείκτης

αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ4 ανέρχεται σε 0,61. Όπως στον ΑΠ 2, η τιμή
επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας για την επενδυτική προτεραιότητα 8i υστερεί
αυτής της επενδυτικής προτεραιότητας 8iv.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι έχει
εξειδικευθεί το 69 % του π/υ του ΑΠ4. Ο βαθμός ενεργοποίησης είναι χαμηλός (50 %), ενώ
ο βαθμός συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 45 %.

Σε αυτό το πλαίσιο ο βαθμός

απορρόφησης ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν σε 30 % και κρίνεται αντίστοιχα μέτριος για το
χρονικό σημείο αναφοράς. Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, ισχύουν τα ανωτέρω
αναφερθέντα στο πλαίσιο του ΑΠ 2.
Για το Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 4, εκτιμάται ότι εάν επιταχυνθεί επιτυχώς η διαδικασία
ενεργοποίησης του Ε.Π. είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων CR06, T4816 και Τ4817, από τη στοχοθεσία 2023.
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-

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ5 κρίνεται συνολικά ως σχετικά ικανοποιητική. Ο δείκτης
αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ 5 ανέρχεται σε 0,60, και για διαφοροποίησή του
ανά επενδυτική προτεραιότητα, ισχύουν τα αναφερθέντα ανωτέρω για τους ΑΠ 2 και 4.
Επισημαίνεται ότι η ενεργοποίηση του ΑΠ 5 ανέρχεται σε μόλις 55,1 % που θεωρείται
μέτρια επίδοση όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησής του σε ποσοστό 49,0%. Στο ίδιο
πλαίσιο, ο βαθμός απορρόφησης ανήλθε σε 30 % της δημόσιας δαπάνης και κρίνεται
μέτριος. Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα για τον
ΑΠ 2.
Για το Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ5, εκτιμάται ότι εάν επιταχυνθεί επιτυχώς η διαδικασία
ενεργοποίησης του Ε.Π. είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023.
Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων CR03, CR06, T4816 και Τ4817, από τη στοχοθεσία 2023.

-

H πορεία υλοποίησης του ΑΠ6, επισημαίνεται ότι κρίνεται συνολικά ως ικανοποιητική.
Ο δείκτης αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ6 ανέρχεται στο υψηλό 0,92. Για την
επενδυτική προτεραιότητα 10i η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας αγγίζει το
0,99 και η αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 10ii στο 0,63.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι η
ενεργοποίηση του ΑΠ 6 ανέρχεται σε ποσοστό 70,2 % και θεωρείται ικανοποιητική στο
χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ που
ανέρχεται σε 65%. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός απορρόφησης αγγίζει το 50% το οποίο
είναι το υψηλότερο του ΕΠ.

Επισημαίνεται ότι τούτο οφείλεται στο υψηλό επίπεδο

υλοποίησης των δράσεων και της απορρόφησης της επενδυτικής προτεραιότητας 10i που
ανέρχεται σε 64,1%.

Συγκριτικά στην επενδυτική προτεραιότητα 10 ii, ο βαθμός

ενεργοποίησης είναι μικρότερος (59%), με αποτέλεσμα να είναι χαμηλός ο βαθμός
απορρόφησης (12,8%) και να διαπιστώνεται υστέρηση στην πρόοδο επίτευξης των
αντίστοιχων δεικτών εκροών και του Πλαισίου Επίδοσης για τον τελικό στόχο 2023. Ειδικά,
για την Επενδ. Πρ.10 ii, καταγράφεται χαμηλή πρόοδος επίτευξης για το δείκτη Τ4957 που
αποτυπώνει τον Αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ, και για τον T4958 που
αποτυπώνει Αριθμό ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Για την επενδυτική προτεραιότητα 10i Ειδ. Στόχος 2, σχετική υστέρηση
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παρατηρείται για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες στην τιμή επίτευξης του 11518
που αποτυπώνει τον Αριθμό συμμετοχών σχολικών μονάδων που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, λόγω και της απομείωσης της χρηματοδότησης.Οι ως άνω
επιδόσεις θα πρέπει να επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
-

Για την πορεία υλοποίησης του ΑΠ7 καταγράφεται σημαντική υστέρηση.
Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ7 ανέρχεται στο χαμηλό 0,59,
συγκριτικά με όλους τους ΑΠ του ΕΠ, και αντικατοπτρίζει το χαμηλό βαθμό ενεργοποίησης.
Για την επενδυτική προτεραιότητα 10iii η τιμή επίτευξης του δείκτη αποτελεσματικότητας
είναι 0,64, ενώ η αντίστοιχη της επενδυτικής προτεραιότητας 10iv στο 0,57.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι ο βαθμός
απορρόφησης είναι μόλις 9%. Ως επισημάνθηκε η ενεργοποίηση του ΑΠ (εντάξεις) είναι
χαμηλή και ανέρχεται μόλις σε 43,1 %. Αντίστοιχος είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης
που ανέρχεται σε 32%. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία 30.6.2019 οι εντάξεις
εξακολουθούν να κινούνται χαμηλά στο 44 %, και οι νομικές δεσμεύσεις στο 36 %.
Για το Πλαίσιο Επιδόσεων του ΑΠ7, επισημαίνεται για το δείκτη εκροών 11512 που
αποτυπώνει τον Αριθμό μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, ότι η πρόοδος επίτευξης για την στοχοθεσία
2023, υστερεί καταρχήν στις 3 κατηγορίες Περιφερειών.

Bάσει της ανάλυσης της

στοχοθεσίας των ενταγμένων έργων, και του βαθμού ενεργοποίησης της Επενδ. Πρ. 10iv,
Ειδικού Στόχου 1 (μόλις 39%), επισημαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023
εφόσον υλοποιηθεί ομαλά και αποτελεσματικά ο σχεδιασμός (με εστίαση στις Περισσότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες που είναι μεγαλύτερη η υστέρηση).

Υπενθυμίζεται ότι η

καθυστέρηση στην ενεργοποίηση οφείλεται στην ύπαρξη της σχετικής αιρεσιμότητας. Σε
κάθε περίπτωση, προτείνεται να γίνει η αντίστοιχη ανάλυση πριν την Αναθεώρηση 2019.
Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων 11705 (για τον οποίο προτείνεται η επικαιροποίηση των τιμών βάσης και
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τιμών στόχου στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019)81, 11706, και 11515 από τη στοχοθεσία
2023.
-

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ8 κρίνεται συνολικά ως μέτρια.
Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας συνολικά του ΑΠ8 είναι υψηλή και ανέρχεται σε
0,97.

Για

την

επενδυτική

προτεραιότητα

10iii

η

τιμή

επίτευξης

του

δείκτη

αποτελεσματικότητας είναι 0,64, ενώ για την επενδυτική προτεραιότητα 10iv στο 0,57,
αντιστοιχώντας στο βαθμό ενεργοποίησής τους.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι ο βαθμός
ενεργοποίησης του ΑΠ 8 ανέρχεται σε ποσοστό 52% που θεωρείται μέτρια επίδοση όπως
και ο βαθμός συμβασιοποίησης με ποσοστό 47%. Σε αυτό το πλαίσιο,

ο βαθμός

απορρόφησης που ανήλθε σε ποσοστό 35,2% της δημόσιας δαπάνης και κρίνεται
ικανοποιητικός.

Εμφανίζονται όμως μεγάλες διαβαθμίσεις σε επίπεδο Επενδυτικής

Προτεραιότητας: Ενώ τις

επενδυτικές προτεραιότητες 10i και 10iii, ο βαθμός

ενεργοποίησης είναι ικανοποιητικός (71 % και 62,7%), αντίθετα για τις επενδυτικές
προτεραιότητες 10ii και 10iv παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση (βαθμός ενεργοποίησης
23,8%, και 30% αντίστοιχα).

Θα πρέπει να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία

ενεργοποίησης του Ε.Π. εστιάζοντας στις επενδυτικές προτεραιότητες 10ii και 10iv,
προκειμένου να είναι εφικτή η επίτευξη της στοχοθεσίας 2023 για τους δείκτες του
Πλαισίου Επιδόσεων των εν λόγω ΕΠ. Για τους δείκτες 11512, Τ4957 και Τ4958, προτείνεται
η επανεκτίμηση των δεδομένων κατά την Αναθεώρηση 2019.
Επισημαίνεται, η εκτίμηση για την υστέρηση στις τιμές επίτευξης, των δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων 11705 (για τον οποίο προτείνεται η επικαιροποίηση των τιμώνς βάσης και
των τιμών στόχου στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019)82, 11706, και 11515 από τη
στοχοθεσία 2023.
-

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9 κρίνεται συνολικά ως ικανοποιητική.

81

Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κατά την Αναθεώρηση 2018, δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία
Περιφερειών. Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, θα πρέπει στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019 να
επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.
82

Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κατά την Αναθεώρηση 2018, δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία
Περιφερειών. Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, θα πρέπει στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019 να
επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.
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Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας συνολικά για την ΑΠ9 ανέρχεται στο υψηλό 0,80.
Οι τιμές των δεικτών αποτελεσματικότητας ανά επενδυτική προτεραιότητα του ΑΠ9
αντιστοιχούν στο βαθμό ενεργοποίησής τους.
Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, επισημαίνεται ότι ο βαθμός
ενεργοποίησης του ΑΠ9 ανέρχεται σε 66,5% που θεωρείται ικανοποιητική επίδοση.
Αντίστοιχα, ικανοποιητικός είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ9 με ποσοστό
60,4%. Σε αυτό το πλαίσιο, και ο υψηλός βαθμός απορρόφησης που ανήλθε σε ποσοστό
48,3%.

Υπογραμμίζονται όμως οι μεγάλες διαβαθμίσεις σε επίπεδο Επενδυτικής

Προτεραιότητας:

Για τις

επενδυτικές προτεραιότητες 10i και 10iii, ο βαθμός

ενεργοποίησης είναι ικανοποιητικός (95% και 73%), αντίθετα για τις επενδυτικές
προτεραιότητες 10ii και 10iv παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση (βαθμός ενεργοποίησης
18,6 %, και 36,9 % αντίστοιχα).

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η επιτάχυνση της

ενεργοποίησης των εν λόγω επενδυτικών προτεραιοτήτων ώστε να είναι εφικτή η
επίτευξη της στοχοθεσίας 2023 και για το δείκτη 11512 του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 9
(έχει ήδη επιτευχθεί η στοχοθεσία 2023 για 11518, 11501 και Τ4958). Για τον εν λόγω
δείκτη (11512) προτείνεται να επανεκτιμηθούν τα δεδομένα κατά την Αναθεώρηση 2019.
Η στοχοθεσία του δείκτη αποτελέσματος 11705, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο
της Αναθεώρησης 2019.
-

Στην πορεία υλοποίησης των ΑΠ 10, ΑΠ 11 και ΑΠ 12 καταγράφεται υστέρηση.
Η ενεργοποίηση του ΑΠ 10 ανέρχεται σε ποσοστό 43,1% και κρίνεται χαμηλή, στο χρονικό
σημείο υλοποίησης του ΕΠ, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με ποσοστό 28,8%.
Τέλος, οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε ποσοστό 11%.
Αντίστοιχα, η ενεργοποίηση του ΑΠ 11 ανέρχεται σε ποσοστό 32 % και κρίνεται χαμηλή, στο
χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με ποσοστό
21,5%. Τέλος, οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε ποσοστό
8,7 %.
Στο ίδιο πλαίσιο και ο ΑΠ 12 όπου η ενεργοποίηση ανέρχεται σε ποσοστό 32,8 % και
κρίνεται χαμηλή, στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ, όπως και ο

βαθμός

συμβασιοποίησης με ποσοστό 21,9 %. Τέλος, οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ
ανέρχονται μόλις σε ποσοστό 8,7 %.
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Για τους 3 ΑΠ της τεχνικής βοήθειας, παρόλο που η πρόοδος επίτευξης των δεικτών εκροών
είναι υψηλή, η συνολική ενεργοποίηση του ΕΠ κρίνεται ως μέτρια (62%) στην παρούσα
χρονική περίοδο.

Επαναλαμβάνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της

τεχνικής βοήθειας προκειμένου να υποστηριχθούν τόσο οι φορείς σχεδιασμού (επιτελικές
δομές) για τη δέουσα εξειδίκευση των έργων, όσο και Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και
Δικαιούχοι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην καταχώρηση στοιχείων και στην
εκπλήρωση των λοιπών διαχειριστικών τους υποχρεώσεων. Είναι χαρακτηριστική η μεγάλη
καθυστέρηση / μη συμπλήρωση των δελτίων δήλωσης επίτευξης δεικτών από τους
Δικαιούχους που δημιουργούν προβλήματα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.)

2.1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους
αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική
Προτεραιότητα (με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2018)
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ανάλυση της προόδου της φυσικής ολοκλήρωσης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) μέχρι 31/12/2018, ανάγοντας από το επίπεδο του έργου
διαδοχικά στο επίπεδο της Επενδυτικής Προτεραιότητας, του Α.Π. και του συνολικού ΕΠ με βάση τη
χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε δομικού επιπέδου ανάλυσης στο αμέσως επόμενο επίπεδο
[χρηματοδοτική βαρύτητα έργου στην οικεία Επενδυτική Προτεραιότητα, της Επενδυτικής
Προτεραιότητας συνολικά στον οικείο Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) και του ΑΠ στο συνολικό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) επιτρέπει τον υπολογισμό δεικτών αποτελεσματικότητας
(επιτευχθείσα φυσική ολοκλήρωση δια φυσικός στόχος) για κάθε δομικό επίπεδο του Ε.Π. Η
συνεκτίμηση της φυσικής ολοκλήρωσης με την οικονομική ολοκλήρωση (απορρόφηση), με την ίδια
μέθοδο, αντίστοιχα επιτρέπει την εκτίμηση δεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι καθιστούν δυνατή
την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την «οικονομικότητα» της υλοποίησης του ΕΠ, αν δηλαδή οι
παρεμβάσεις

του

υλοποιούνται

με

όρους

μοναδιαίου

κόστους

καλύτερους

(δείκτης

αποδοτικότητας > 1), χειρότερους (δείκτης αποδοτικότητας < 1), ή ακριβώς όπως είχαν αρχικά
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προγραμματιστεί (δείκτης αποδοτικότητας = 1). Για την χρηματοδοτική στάθμιση κάθε δομικού
επιπέδου του Ε.Π. στο αμέσως επόμενο επίπεδο λαμβάνονται υπόψη τα συμβασιοποιημένα έργα
του Προγράμματος, για δε την εκτίμηση δεικτών αποδοτικότητας τα έργα που, μέχρι 31/12/2018,
καταγράφουν πληρωμές (δείκτης αποδοτικότητας δεν νοείται για έργα χωρίς πληρωμές, καθότι ο
παρονομαστής του σύνθετου κλάσματος που ορίζει το δείκτη ισούται με μηδέν) και πρόοδο
φυσικού αντικειμένου (σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμητής του σύνθετου κλάσματος που ορίζει
το δείκτη θα ισούται με μηδέν).
Με βάση τα ανωτέρω και όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί, το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, εκτός των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας, μέχρι 31/12/2018 καταγράφει αρκετά
ικανοποιητική τιμή δείκτη αποδοτικότητας, που ισούται με 1,13. Με βάση τα συγκεντρωτικά
στοιχεία του επόμενου Πίνακα προκύπτουν τα εξής γενικά σχόλια:
-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας επηρεάζεται θετικά, κυρίως από τους ΑΠ3 και ΑΠ6, που
έχουν σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων του Ε.Π.
και συγκεκριμένα, 14,28% ο ΑΠ3 και 28,70% ο ΑΠ6. Οι τιμές που λαμβάνει ο δείκτης
αποδοτικότητας για τους ΑΠ3 και ΑΠ6 είναι 1,28 και 1,19 αντίστοιχα. Ειδικά για τον ΑΠ6 θα
πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι επιτυγχάνεται αυτή η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας,
συνδυαζόμενη παράλληλα με υψηλό βαθμό φυσικής ολοκλήρωσης, δηλαδή επίτευξης των
στόχων εκροών των έργων του (0,92).

-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας «συγκρατείται» κυρίως λόγω του ΑΠ2, ο οποίος έχοντας τη
μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων του Ε.Π.
(43,51%) παρουσιάζει τιμή δείκτη αποδοτικότητας ίση με 0,96. Σημειώνεται επίσης ότι ο ΑΠ2
παρουσιάζει επίσης χαμηλό βαθμό επίτευξης των στόχων εκροών των έργων του (0,65),
ελάχιστα λιγότερο από την καταγραφόμενη πρόοδο των δαπανών (67,38%) επί των
συμβασιοποιημένων έργων του.

Α.Π.

Δημόσια Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδοτού
μενη)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.
Δείκτης
φυσικής
ολοκλήρ
Σταθμισμένος
Βαρύτητα
ωσης /
δείκτης
στο σύνολο
Αποτελε
Αποτελεσματικότη
των
σματικότ
τας Α.Π. /
συμβάσεων
Επιλέξιμες Δαπάνες
ητας
Αποτελεσματικότη
του Ε.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
τας Ε.Π.

%
Απορρόφ
ησης
Συμβασιο
ποιημένο
υ Α.Π. /
Ε.Π.

Δείκτης
Αποδοτικότη
τας Α.Π. /
Ε.Π.
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1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

8=5/7, 8=6/7

1

17.370.023,82

0,96%

5.093.149,02

0,97

0,01

29,32%

3,29

2

788.808.222,43

43,51%

531.480.151,85

0,65

0,28

67,38%

0,96

3

258.808.437,66

14,28%

144.860.251,04

0,72

0,10

55,97%

1,28

4

44.950.126,84

2,48%

29.640.234,37

0,61

0,02

65,94%

0,92

5

14.238.178,21

0,79%

8.989.400,30

0,60

0,00

63,14%

0,95

6

520.214.215,78

28,70%

400.878.039,32

0,92

0,26

77,06%

1,19

7

112.945.362,83

6,23%

31.774.364,25

0,59

0,04

28,13%

2,09

8

40.128.477,13

2,21%

29.615.112,80

0,97

0,02

73,80%

1,31

9
Ε.Π. (χωρίς
ΤΒ)

15.378.840,51

0,85%

12.310.569,93

0,80

0,01

80,05%

1,00

1.812.841.885,20

100,00%

1.194.641.272,87

0,74

65,90%

1,13

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2.1.1.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ1 σε όρους
αποδοτικότητας ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ)
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας του ΑΠ1 ισούται με 3,29. Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα
ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.1
Σταθμισμένος
Βαρύτητα
δείκτης
%
στο σύνολο
Δείκτης φυσικής
Αποτελεσματικ
Απορρόφησης
των
Επιλέξιμες
ολοκλήρωσης /
ότητας Ε.Π. /
Συμβασιοποιη
συμβάσεων
Δαπάνες
Αποτελεσματικότητας Αποτελεσματικ
μένου Ε.Π. /
του Α.Π.
(31/12/2018)
Ε.Π.
ότητας Α.Π.
Α.Π.

ΕΠ

Δημόσια
Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδ
οτούμενη)

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

Δείκτης
Αποδοτικότ
ητας Ε.Π. /
Α.Π.
8=5/7,
8=6/7

8vii

17.370.023,82

100.00%

5.093.149,02

0.97

0.97

29,32%

3,29

Α.Π.

17.370.023,82

100.00%

5.093.149,02

0.97

29,32%

3,29
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Θα πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι οι τιμές του δείκτη αποδοτικότητας στον ΑΠ1 είναι σε
μεγάλο βαθμό πλασματικές, διότι οι δύο δείκτες που τροφοδοτούν την ΕΠ 8vii, μετράνε αριθμό
έργων και λαμβάνουν τιμές κατά την έναρξη τους, όταν δηλαδή η απορρόφηση (δαπάνες που έχουν
καταχωρηθεί ΟΠΣ) είναι ακόμη μικρή ή και μηδενική. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός
ότι η καταγραφείσα πρόοδος φυσικής ολοκλήρωσης των έργων του ΑΠ1 εμφανίζει τιμή (0,97)
υπερτριπλάσια από την πρόοδο των δαπανών επί των συμβασιοποιημένων έργων του ΑΠ1
(29,32%)
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2.1.1.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ1
ΑΠ1 - ΕΠ 8vii
Όσον αφορά στην επάρκεια του διαθέσιμου προϋπολογισμού και την εκτίμηση ενδεχομένων
αποκλίσεων από το μοναδιαίο κόστος των προγραμματισμένων παρεμβάσεων θα πρέπει να
τονισθεί ότι στο πλαίσιο της εν λόγω ΕΠ και του ΑΠ, οι παρεμβάσεις είναι συστημικές και λόγω της
φύσης των δράσεων (αριθμών έργων) τα μοναδιαία κόστη έχουν μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1, για την ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των
συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας, υπάρχει σημαντική απόκλιση από το ενδεικτικό μοναδιαίο κόστος. Οι τιμές
καταδεικνύουν αυξημένο βαθμό αποδοτικότητας, υπό την έννοια ότι έχει υλοποιηθεί και
επιτευχθεί ο στόχος με πολύ μικρότερο κόστος από το αναμενόμενο. Ωστόσο, η ανάγνωση των εν
λόγω αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνει προσεκτικά, δεδομένης της φύσης των έργων, η οποία δεν
επιτρέπει την αποκλειστική χρησιμοποίηση του μοναδιαίου κόστους για την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων.
Επίσης, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2, για την αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων καθώς και των τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν
ομάδες που βιώνουν διακρίσεις, ή /και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας, το μοναδιαίο κόστος εμφανίζει μικρή απόκλιση (είναι λίγο υψηλότερο) ενώ δεν
λαμβάνουν χώρα υπερβάσεις προϋπολογισμού στα συμβασιοποιημένα έργα. Ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός εκτιμάται πως επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων.
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2.1.2.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ2 σε όρους
αποδοτικότητας ανά επενδυτική Προτεραιότητα
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι σχετικά ικανοποιητική και ισούται με
0,96. Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι
Πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.2
Δημόσια
Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδο
τούμενη)

Βαρύτητα
στο σύνολο
των
συμβάσεων
του Α.Π.

Δείκτης
φυσικής
ολοκλήρωσης /
Αποτελεσματικ
ότητας Α.Π.

Σταθμισμένος δείκτης
Αποτελεσματικότητας
Α.Π. /
Αποτελεσματικότητας
Ε.Π.

%
Απορρόφη
σης
Συμβασιοπ
οιημένου
Α.Π. / Ε.Π.

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

Δείκτης
Αποδοτικ
ότητας
Α.Π. / Ε.Π.
8=5/7,
8=6/7

8i

597.369.753,74

75,73%

341.781.227,66

0,59

0.45

57.21%

1.03

8iv

191.438.468,69

24,27%

189.698.924,19

0,83

0.20

99.09%

0.83

Α.Π.

788.808.222,43

100,00%

531.480.151,85

0.65

67.38%

0.96

ΕΠ

Επιλέξιμες
Δαπάνες
(31/12/2018)

Από τα δεδομένα του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτει ότι και στις δύο ΕΠ του Άξονα οι δράσεις
υλοποιούνται με διαφορετικές τιμές αποδοτικότητας. Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πάντως ότι
στις δράσεις της ΕΠ8i, που έχουν τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στον ΑΠ2 (75,73%), η
τιμή του δείκτη αποδοτικότητας υπερβαίνει, έστω και οριακά, τη μονάδα (1,03)
Ειδικότερα για τη σημασία της τιμής αυτής αλλά και την αποδοτικότητα σε επίπεδο Επενδυτικής
Προτεραιότητας αναφέρονται τα κάτωθι:
-

Στην ΕΠ8i η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας (1,0383) είναι αρκετά ικανοποιητική και δεν
εμφανίζει ουσιαστικές αποκλίσεις ως προς το μοναδιαίο κόστος ή υπερβάσεις προϋπολογισμού
στα ενταγμένα έργα. Ο συντελεστής φυσικής υλοποίησης των ενταγμένων έργων υπερβαίνει

83

Για τον υπολογισμό του συντελεστή αποδοτικότητας αξιοποιήθηκαν τα ποσοστά επίτευξης φυσικής υλοποίησης του
δείκτη εκροής CO01, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι δείκτες που χρησιμοποιούνται αποτελούν υποσύνολό του CO01 (βλ.
Ανάλυση Συστήματος Δεικτών του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" 20142020, σελ. 10).
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οριακά, τον αντίστοιχο συντελεστή οικονομικής υλοποίησης, δίνοντας έναν συντελεστή
αποδοτικότητας λίγο μεγαλύτερο της μονάδας .
-

Στην ΕΠ8iv η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας ανέρχεται σε 0,83.84 Η χαμηλή αυτή τιμή πρέπει
να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη χρονική υστέρηση καταγραφής της επίτευξης του φυσικού
αντικειμένου σε σχέση με την πρόοδο των δαπανών.

84

Πρόκειται για το σταθμισμένο μέσο όρο των δύο δεικτών αποδοτικότητας δεδομένου ότι τα ίδια έργα τροφοδοτούν
τιμές υλοποίησης σε δύο δείκτες εκροής (βλ. CO01 και CO05).
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2.1.2.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ2
ΑΠ2 - ΕΠ 8i
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων. Το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων
τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος (δυνητικά
αυτό σημαίνει υψηλότερη επίτευξη από την τιμή-στόχο 202385). Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί
ότι στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 αναθεωρήθηκε προς
τα κάτω λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μοναδιαία κόστη, όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τα
δεδομένα της πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις είχαν υλοποιηθεί ή ήταν σε εξέλιξη και από τα
δεδομένα της εξειδίκευσης για τις νέες δράσεις που βάσει της εξειδίκευσης πρόκειται να
ενεργοποιηθούν στο μέλλον. Τονίζεται λοιπόν ότι οι νέες αυτές δράσεις που πρόκειται να
ενεργοποιηθούν προβλέπεται να έχουν αυξημένο μέσο κόστος ανά άτομο, λόγω της αύξησης των
συντελεστών κόστους, όπως η διάρκεια των δράσεων (απασχόλησης, κοινωφελούς εργασίας ή
κατάρτισης), το ύψος της επιδότησης ανά άνεργο, για δράσεις κατάρτισης, κοινωφελούς εργασίας,
απασχόλησης, με αποτέλεσμα το μοναδιαίο κόστος να αναμένεται ότι θα αυξηθεί.
ΑΠ2 - ΕΠ 8iv
Το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μικρότερο από το
προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος (δυνητικά αυτό σημαίνει υψηλότερη επίτευξη από τη τιμήστόχο 2023) στο πλαίσιο των δράσεων που τροφοδοτούν το δείκτη CO01. Σημειώνεται ωστόσο ότι
σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018, η τιμή στόχος του δείκτη CO01 για το 2023 αναθεωρήθηκε
προς τα κάτω λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μοναδιαία κόστη, όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τα
δεδομένα της πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις είχαν υλοποιηθεί ή ήταν σε εξέλιξη, και από τα
δεδομένα της εξειδίκευσης για τις νέες δράσεις που βάσει της εξειδίκευσης πρόκειται να
ενεργοποιηθούν στο μέλλον και οι οποίες προβλέπεται να έχουν αυξημένο μέσο κόστος ανά άτομο.

85

Η αναφορά γίνεται για το δείκτη με κωδ. CO01 και αφορά τους άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5.
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Με βάση αυτά τα δεδομένα συνάγεται ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη
της τιμής στόχου 2023 και για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων.

2.1.3.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ3 σε όρους
αποδοτικότητας ανά επενδυτική Προτεραιότητα
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι πολύ ικανοποιητική και ισούται με 1,28.
Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα:

%
Απορρόφησης
Συμβασιοποιη
μένου Ε.Π. /
Α.Π.

1
8ii
(ΠΑΝ)

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

Δείκτης
Αποδοτικό
τητας Ε.Π.
/ Α.Π.
8=5/7,
8=6/7

258.808.437,66

100,00%

144.860.251,04

0,72

0,72

55,97%

1,28

Α.Π.

258.808.437,66

100,00%

144.860.251,04

0,72

55,97%

1,28

ΕΠ

Δημόσια Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδοτ
ούμενη)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.3
Δείκτης
φυσικής
Βαρύτητα
ολοκλήρ
στο σύνολο
ωσης /
Σταθμισμένος δείκτης
των
Επιλέξιμες
Αποτελεσ Αποτελεσματικότητας Ε.Π.
συμβάσεων
Δαπάνες
ματικότητ
/ Αποτελεσματικότητας
του Α.Π.
(31/12/2018)
ας Ε.Π.
Α.Π.

2.1.3.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ3
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων. Το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων
τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος (δυνητικά
αυτό σημαίνει υψηλότερη επίτευξη από την τιμή-στόχο 2023). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο
πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 και της ενοποίησης των ειδικών στόχων της ΠΑΝ, εισήχθη ο νέος
δείκτης 10301 για τη μέτρηση του συνόλου των συμμετεχόντων στις δράσεις και προς
αντικατάσταση των δεικτών Τ4844 και Τ4845. Η τιμή-στόχος 2023 του νέου δείκτη έχει μειωθεί σε
σύγκριση με τις αθροισμένες αντίστοιχες τιμές στόχου των δύο δεικτών που αντικατέστησε. Ο
λόγος είναι ότι στη συνέχεια της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου προγραμματίζονται νέες
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

283

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

δράσεις πιο σύνθετες και μεγαλύτερης διάρκειας, οι οποίες αναμένεται ότι θα έχουν αυξημένο
μέσο μοναδιαίο κόστος συγκρινόμενες με τις ήδη υλοποιούμενες δράσεις.
Συγκεκριμένα, ενώ το μέσο κόστος για τις δράσεις ΠΑΝ που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται
ανέρχεται σε 3.518 € (3.135 € για τα προγράμματα σε νέους έως 24 ετών και 4.010 € για τα
προγράμματα σε νέους 25 έως 29 ετών), το μέσο σταθμισμένο κόστος των νέων δράσεων που
πρόκειται να ενεργοποιηθούν είναι αυξημένο κατά 44% περίπου και ανέρχεται πλέον σε 5.070 €.
Ενδεικτικά, ορισμένες από τις νέες δράσεις που προβλέπεται να ενεργοποιηθούν και έχουν αρκετά
αυξημένο προβλεπόμενο μέσο κόστος ανά ωφελούμενο, είναι οι εξής:
- Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας, με μέσο κόστος ανά ωφελούμενο 9.000 €.
- Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, με μέσο κόστος ανά ωφελούμενο 6.986 €.
- Προώθηση της απασχόλησης των νέων ηλικίας 18-24 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με μέσο κόστος ανά ωφελούμενο 6.000 €.
- Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων, με μέσο κόστος ανά ωφελούμενο 17.360 €.
- Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων
Νέων στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με μέσο κόστος ανά ωφελούμενο
9.038 €.
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2.1.4.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ4 σε όρους
αποδοτικότητας ανά επενδυτική Προτεραιότητα
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας του Άξονα Προτεραιότητας 4 υπολείπεται της μονάδας και ανέρχεται σε
0,92. Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι
Πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π. 4
Σταθμισμέν
ος δείκτης
%
Δείκτης
Αποτελεσμα Απορρόφ
Βαρύτητα
φυσικής
τικότητας
ησης
στο σύνολο
ολοκλήρωσης
Α.Π. /
Συμβασιο
των
Επιλέξιμες
/
Αποτελεσμα ποιημένο
συμβάσεων
Δαπάνες
Αποτελεσματι
τικότητας
υ Α.Π. /
του Α.Π.
(31/12/2018)
κότητας Α.Π.
Ε.Π.
Ε.Π.

ΕΠ

Δημόσια
Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδ
οτούμενη)

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

8=5/7, 8=6/7

8vii

729.078,46

1,62%

217.700,68

0,96

0,02

29,86%

3,21

Δείκτης
Αποδοτικότητα
ς Α.Π. / Ε.Π.

8i

36.204.313,68

80,54%

21.540.610,87

0,54

0,43

59,50%

0,90

8iv

8.016.734,70

17,83%

7.881.922,82

0,88

0,16

98,32%

0,90

Α.Π.

44,950,126.84

100.00%

29,640,234.37

0,61

65,94%

0,92

Από τα δεδομένα του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτει ότι οι τιμές του δείκτη αποδοτικότητας του ΑΠ4
διαμορφώνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα λόγω των έργων των ΕΠ 8i και ΕΠ 8iv. Θα πρέπει
σχετικά να υπογραμμιστεί ότι ειδικά για την ΕΠ 8i86, που έχει και τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική
βαρύτητα στον ΑΠ (80,54%) η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας (0,90) είναι αρκετά κάτω από την
τιμή του δείκτη αποδοτικότητας για την ίδια ΕΠ του ΑΠ2 (1,03).
Όσον αφορά στην πολύ υψηλή τιμή του δείκτη αποδοτικότητας για την Ε.Π. 8vii (3,21), θα πρέπει
να σημειωθεί ότι

σε μεγάλο βαθμό είναι πλασματική δεδομένου ότι οι δύο δείκτες που

τροφοδοτούν την ΕΠ 8vii λαμβάνουν τιμές κατά την έναρξη του έργου, όταν δηλαδή η απορρόφηση
(δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί ΟΠΣ) είναι ακόμη πολύ μικρή ή και μηδενική. Αυτό άλλωστε

86

Για τον υπολογισμό του συντελεστή αποδοτικότητας αξιοποιήθηκαν τα ποσοστά επίτευξης φυσικής υλοποίησης του
δείκτη εκροής CO01, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι δείκτες που χρησιμοποιούνται αποτελούν υποσύνολό του CO01 (βλ.
Ανάλυση Συστήματος Δειτκών του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" 20142020).
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προκύπτει και από τα αντίστοιχα δεδομένα των στηλών 5 και 7 του ως άνω Πίνακα, από τα οποία
προκύπτει ότι η πρόοδος φυσικής υλοποίησης είναι υπερτριπλάσια της προόδου των δαπανών επί
των συμβασιοποιημένων έργων της ΕΠ (0,9 έναντι 29,86%).

2.1.4.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ4
ΑΠ4 - ΕΠ 8vii
Όσον αφορά στην επάρκεια του διαθέσιμου προϋπολογισμού ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 2.1.1β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων
του ΑΠ1, δεδομένου ότι δράσεις είναι συστημικές και έχουν οριζόντιο χαρακτήρα.
ΑΠ4 - ΕΠ 8i
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων. Το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων
τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος (δυνητικά
αυτό σημαίνει υψηλότερη επίτευξη από την τιμή-στόχο 202387). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο
πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μοναδιαία κόστη, όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα της
πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις είχαν υλοποιηθεί ή ήταν σε εξέλιξη και από τα δεδομένα της
εξειδίκευσης για τις νέες δράσεις που βάσει της εξειδίκευσης πρόκειται να ενεργοποιηθούν στο
μέλλον. Τονίζεται λοιπόν ότι οι νέες αυτές δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν προβλέπεται
να έχουν αυξημένο μέσο κόστος ανά άτομο, λόγω της αύξησης των συντελεστών κόστους, όπως η
διάρκεια των δράσεων (απασχόλησης, κοινωφελούς εργασίας ή κατάρτισης), το ύψος της
επιδότησης ανά άνεργο, για δράσεις κατάρτισης, κοινωφελούς εργασίας, απασχόλησης κ.λπ., με
αποτέλεσμα το μοναδιαίο κόστος να αναμένεται ότι θα αυξηθεί.
ΑΠ4 - ΕΠ 8iv

87

Η αναφορά γίνεται για το δείκτη με κωδ. CO01 και αφορά τους άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5.
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Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων. Μάλιστα το μοναδιαίο κόστος των
ενταγμένων έργων τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο
κόστος (δυνητικά αυτό σημαίνει υπερεπίτευξη της τιμής-στόχου 2023). Θα πρέπει ωστόσο να
σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018,

η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023

αναθεωρήθηκε προς τα κάτω λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μοναδιαία κόστη όπως αυτά
υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα της πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις είχαν υλοποιηθεί ή
ήταν σε εξέλιξη και από τα δεδομένα της εξειδίκευσης για τις νέες δράσεις που βάσει της
εξειδίκευσης πρόκειται να ενεργοποιηθούν στο μέλλον. Τονίζεται λοιπόν ότι οι δράσεις που
πρόκειται να ενεργοποιηθούν προβλέπεται να έχουν αυξημένο μέσο κόστος ανά άτομο, λόγω της
αύξησης των συντελεστών κόστους, όπως η διάρκεια των δράσεων (απασχόλησης, κοινωφελούς
εργασίας ή κατάρτισης), το ύψος της επιδότησης ανά άνεργο, για δράσεις κατάρτισης,
κοινωφελούς εργασίας, απασχόλησης κ.λπ, με αποτέλεσμα το μοναδιαίο κόστος να αναμένεται ότι
θα αυξηθεί. Ενδεικτικά, το μέσο κόστος ανά ωφελούμενο άνεργο/η της νέας δράσης που αφορά
στην υποστήριξη της απασχόλησης 12.000 περίπου ανέργων μέσω «εργόσημου» ανέρχεται σε
5.000€.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

287

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

2.1.5.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ5 σε όρους
αποδοτικότητας ανά επενδυτική Προτεραιότητα
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας του Άξονα Προτεραιότητας 5 υπολείπεται της μονάδας και ισούται με 0,95.
Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π. 5
Δείκτης
φυσικής
%
Βαρύτητα
ολοκλήρωσ
Σταθμισμένος δείκτης
Απορρόφη
στο σύνολο
ης /
Αποτελεσματικότητας
σης
των
Επιλέξιμες
Αποτελεσμα
Α.Π. /
Συμβασιοπ
συμβάσεων
Δαπάνες
τικότητας
Αποτελεσματικότητας
οιημένου
του Α.Π.
(31/12/2018)
Α.Π.
Ε.Π.
Α.Π. / Ε.Π.

ΕΠ

Δημόσια Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδοτ
ούμενη)

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

8=5/7, 8=6/7

8vii

172.587,88

1,21%

55.730,61

0,90

0,01

32,29%

2,79

8i

9.095.921,31

63,88%

3.984.423,69

0,46

0,29

43,80%

1,04

0,85

0,30

99,59%

0,85

0,60

63,14%

0,95

8iv

4.969.669,01

34,90%

4.949.246,00

Α.Π.

14.238.178,21

100,00%

8.989.400,30

Δείκτης
Αποδοτικότητας
Α.Π. / Ε.Π.

Από τα δεδομένα του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτει ότι οι τιμές του δείκτη αποδοτικότητας
παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις ανά ΕΠ του Άξονα. Συγκεκριμένα:
-

Στην Ε.Π.8vii, η πολύ υψηλή τιμή του δείκτη αποδοτικότητας (2,79) είναι σε μεγάλο βαθμό
πλασματική, δεδομένου ότι οι δύο δείκτες που τροφοδοτούν την ΕΠ 8vii λαμβάνουν τιμές κατά
την έναρξη του έργου, όταν δηλαδή η απορρόφηση (δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί ΟΠΣ)
είναι ακόμη πολύ μικρή ή και μηδενική. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τα αντίστοιχα
δεδομένα των στηλών 5 και 7 του ως άνω Πίνακα, από τα οποία προκύπτει ότι η πρόοδος
φυσικής υλοποίησης είναι σχεδόν τριπλάσια της προόδου των δαπανών επί των
συμβασιοποιημένων έργων της ΕΠ (0,90 έναντι 32,29%).

-

Στην Ε.Π.8i, η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας είναι αρκετά ικανοποιητική και ανέρχεται σε
1,04.88

88

Για τον υπολογισμό του συντελεστή αποδοτικότητας αξιοποιήθηκαν τα ποσοστά επίτευξης φυσικής υλοποίησης του
δείκτη εκροής CO01, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι δείκτες που χρησιμοποιούνται αποτελούν υποσύνολό του CO01 (βλ.
Ανάλυση Συστήματος Δεικτών του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" 20142020, σελ 10).
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-

Στην Ε.Π.8iv, η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας υπολείπεται σημαντικά της μονάδας και
ανέρχεται σε 0,85. Όπως και στην περίπτωση του ΑΠ2, η χαμηλή αυτή τιμή κατά κύριο λόγο
πρέπει να αποδοθεί στη χρονική υστέρηση καταγραφής της επίτευξης του φυσικού
αντικειμένου σε σχέση με την πρόοδο των δαπανών.

2.1.5.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ5
ΑΠ5 - ΕΠ 8vii
Όσον αφορά την επάρκεια του διαθέσιμου προϋπολογισμού ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 2.1.1β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων
του ΑΠ1, δεδομένου ότι δράσεις είναι συστημικές και έχουν οριζόντιο χαρακτήρα.
ΑΠ5 - ΕΠ 8i
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων. Το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων
τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος (δυνητικά
αυτό σημαίνει υψηλότερη επίτευξη από την τιμή-στόχο 202389). Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί
ότι στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 αναθεωρήθηκε προς
τα κάτω λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μοναδιαία κόστη, όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τα
δεδομένα της πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις είχαν υλοποιηθεί ή ήταν σε εξέλιξη και από τα
δεδομένα της εξειδίκευσης για τις νέες δράσεις που βάσει της εξειδίκευσης πρόκειται να
ενεργοποιηθούν στο μέλλον. Τονίζεται λοιπόν ότι οι νέες αυτές δράσεις που πρόκειται να
ενεργοποιηθούν προβλέπεται να έχουν αυξημένο μέσο κόστος ανά άτομο, λόγω της αύξησης των
συντελεστών κόστους, όπως η διάρκεια των δράσεων (απασχόλησης, κοινωφελούς εργασίας ή
κατάρτισης), το ύψος της επιδότησης ανά άνεργο, για δράσεις κατάρτισης, κοινωφελούς εργασίας,
απασχόλησης κ.λπ, με αποτέλεσμα το μοναδιαίο κόστος να αναμένεται ότι θα αυξηθεί.
ΑΠ5 - ΕΠ 8iv

89

Η αναφορά γίνεται για τον δείκτη με κωδ. CO01 και αφορά τους άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5.
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Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων. Tο μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων
τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος (δυνητικά
αυτό σημαίνει υπερεπίτευξη της τιμής-στόχου 2023). Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι στο
πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μοναδιαία κόστη όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα της
πορείας υλοποίησης για όσες δράσεις είχαν υλοποιηθεί ή ήταν σε εξέλιξη και από τα δεδομένα της
εξειδίκευσης για τις νέες δράσεις που βάσει της εξειδίκευσης πρόκειται να ενεργοποιηθούν στο
μέλλον. Oι νέες αυτές δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν προβλέπεται να έχουν αυξημένο
μέσο κόστος ανά άτομο, λόγω της αύξησης των συντελεστών κόστους, όπως η διάρκεια των
δράσεων (απασχόλησης, κοινωφελούς εργασίας ή κατάρτισης), το ύψος της επιδότησης ανά
άνεργο, για δράσεις κατάρτισης, κοινωφελούς εργασίας, απασχόλησης κ.λπ, με αποτέλεσμα το
μοναδιαίο κόστος να αναμένεται ότι θα αυξηθεί.
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.1.6.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ6 σε όρους
αποδοτικότητας ανά επενδυτική Προτεραιότητα
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητα του Άξονα Προτεραιότητας 6 είναι πολύ ικανοποιητική και ισούται με 1,19.
Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π. 6
Σταθμισμένο
Βαρύτητα
Δείκτης
ς δείκτης
στο
φυσικής
Αποτελεσματ
%
σύνολο
ολοκλήρωσης ικότητας Α.Π. Απορρόφησης
των
Επιλέξιμες
/
/
Συμβασιοποιη
συμβάσεω
Δαπάνες
Αποτελεσματι Αποτελεσματ
μένου Α.Π. /
ν του Α.Π.
(31/12/2018)
κότητας Α.Π.
ικότητας Ε.Π.
Ε.Π.

ΕΠ

Δημόσια Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδοτο
ύμενη)

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

8=5/7, 8=6/7

10i

420.541.910,05 €

80,84%

372.739.074,19 €

0,99

0,80

88,63%

1,12

10ii

99.672.305,73 €

19,16%

28.138.965,13 €

0,63

0,12

28,23%

2,24

Α.Π.

520.214.215,78

100,00%

400.878.039,32

0,92

77,06%

1,19

Δείκτης
Αποδοτικότητας
Α.Π. / Ε.Π.

Από τα δεδομένα του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτει ότι οι τιμές του δείκτη αποδοτικότητας στις δύο
ΕΠ του ΑΠ6 μολονότι πολύ ικανοποιητικές, παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ
τους. Συγκεκριμένα, η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας στην ΕΠ10i ανέρχεται σε 1,12, ενώ στην ΕΠ
10ii σε 2,24.
Ειδικά για την ΕΠ 10ii θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλή πρόοδο
δαπανών επί των συμβασιοποιημένων έργων (στήλη 7 του Πίνακα), ενώ παράλληλα, η προόδος
ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων της εμφανίζεται σχετικά ικανοποιητική. Από το
συνδυασμό των δύο αυτών δεδομένων θα πρέπει να αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των έργων
ο δείκτης αποδοτικότητας στην ΕΠ10ii θα εξακολουθεί να είναι υψηλός, αλλά σε χαμηλότερα και
πιο «φυσιολογικά» επίπεδα από το το υφιστάμενο.
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Η ίδια περίπου εκτίμηση αφορά και στην ΕΠ 10i, ότι δηλαδή με την ολοκλήρωση των έργων που
υπάγονται σε αυτόν, η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας θα παραμείνει υψηλή, αλλά σε κάπως
χαμηλότερο επίπεδο από την υφιστάμενη.

2.1.6.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ6
ΕΠ 10i-ΕΣ i
Το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων τη δεδομένη χρονική στιγμή ισούται σχεδόν με το
προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος (σημειώνεται ότι το μέσο κόστος ανά σχολείο για όλη την
προγραμματική περίοδο προσδιορίσθηκε σε 43.418,80 € ενώ το μέσο κόστος, ανά εκροή, από την
υλοποίηση σε 9.869,58 €). Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την υλοποίηση των
προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του ειδικού στόχου 1, της ΕΠ 10i, που αφορά σε δράσεις
μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά
ποσοστά ΠΕΣ.
ΕΠ 10i-ΕΣ ii
Με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη
της τιμών στόχου 2023 και για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του ειδικού
στόχου 2, της ΕΠ 10i, που στοχεύουν στην αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου και στην ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, της α'
βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ανά κατηγορία παρέμβασης σημειώνονται οι
ακόλουθες παρατηρήσεις που αφορούν το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων:
- Σχετικά με τις δράσεις που αφορούν το νέο σχολείο και τροφοδοτούν με εκροές το δείκτη με κωδ.
11518 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου σημειώνεται ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το μοναδιαίο κόστος είναι λίγο χαμηλότερο
από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος, ήτοι από 14.421€ που προσδιορίστηκε στην
Αναθεώρηση 2018, αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 12.223€. Η απόκλιση αυτή δεν θεωρείται
σημαντική.
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- Σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση και τροφοδοτούν με εκροές τον
δείκτη με κωδ. 11519, Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται, σημειώνεται ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το μοναδιαίο κόστος είναι λίγο
χαμηλότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος, ήτοι από 9.927€ που προσδιορίστηκε στην
Αναθεώρηση 2018 αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 7.450€. Η απόκλιση αυτή δεν θεωρείται σημαντική.
-Τέλος, σχετικά με τις δράσεις που αφορούν τις σχολικές μονάδες που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τροφοδοτούν το δείκτη 11501 Αριθμός Σχολικών Μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, σημειώνεται ότι το μοναδιαίο κόστος των
ενταγμένων έργων τη δεδομένη χρονική στιγμή σχεδόν ισούται με το προϋπολογισθέν μοναδιαίο
κόστος (σημειώνεται ότι το μέσο κόστος ανά σχολείο για όλη την προγραμματική περίοδο
προσδιορίσθηκε σε 14.652 €).
ΕΠ 10i-ΕΣ iii
Με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη
της τιμής στόχου 2023 και για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του ειδικού
στόχου 3, της ΕΠ 10i που στοχεύει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται επίσης ότι το μοναδιαίο κόστος τη δεδομένη χρονική
στιγμή υλοποίησης ανέρχεται σε 183 € και είναι αρκετά χαμηλότερο από το προϋπολογισθέν
(383€).
ΕΠ 10ii
Με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη
της τιμών στόχου 2023 και για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του ειδικού
στόχου 1, της ΕΠ 10ii, που στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και τις χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα ανά κατηγορία παρέμβασης
σημειώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις που αφορούν το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων
έργων:
- Σχετικά με τις δράσεις που αφορούν τον αριθμό των φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη
σημειώνεται ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το μοναδιαίο κόστος είναι αρκετά υψηλότερο από το
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προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος, ήτοι από 1.544€ που προσδιορίστηκε στην Αναθεώρηση 2018
αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 2.290€. Παρά την εν λόγω αύξηση εκτιμάται ότι οι διαθέσιμοι πόροι
επαρκούν για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ 6, δεδομένης και της μικρής βαρύτητας του
δείκτη στο πλαίσιο της ΕΠ.
- Σχετικά με τις δράσεις που αφορούν τον αριθμό των φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη και
ειδικότερα τον αριθμό των υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ σημειώνεται ότι, τη
δεδομένη χρονική στιγμή, το μοναδιαίο κόστος της δράσης κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με το
προϋπολογισθέν. Ειδικότερα ανέρχεται σε 2.913 €, έναντι 3.311 € που είχε προϋπολογισθεί κατά
την Αναθεώρηση 2018.
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2.1.7.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ7 σε όρους
αποδοτικότητας ανά Επενδυτική Προτεραιότητα
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας του Άξονα Προτεραιότητας 7 είναι πολύ υψηλή και ισούται με 2,09.
Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.7
Δείκτης
Σταθμισμένος
Βαρύτητα
φυσικής
δείκτης
%
στο σύνολο
ολοκλήρωσης
Αποτελεσματι
Απορρόφησης
των
Επιλέξιμες
/
κότητας Α.Π. /
Συμβασιοποιη
συμβάσεων
Δαπάνες
Αποτελεσματι
Αποτελεσματι
μένου Α.Π. /
του Α.Π.
(31/12/2018)
κότητας Α.Π.
κότητας Ε.Π.
Ε.Π.

ΕΠ

Δημόσια Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδοτ
ούμενη)

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

Δείκτης
Αποδοτικότ
ητας Α.Π. /
Ε.Π.
8=5/7,
8=6/7

10iii

30.618.149,30

27,11%

7.591.443,85

0,64

0,17

24,79%

2,56

10iv

82.327.213,53

72,89%

24.182.920,40

0,57

0,42

29,37%

1,94

Α.Π.

112.945.362,83

100,00%

31.774.364,25

0,59

28,13%

2,09

Από τα δεδομένα του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτει ότι οι τιμές του δείκτη αποδοτικότητας
διαφοροποιούνται αισθητά μεταξύ των δύο ΕΠ του ΑΠ7, μολονότι σε αμφότερες τις περιπτώσεις
είναι πολύ ικανοποιητικές: 2,56 για την ΕΠ10iii και 1,94 για την ΕΠ10iv. Θα πρέπει ωστόσο να
σημειωθεί ότι οι τιμές αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό πλασματικές, διότι καταγράφονται έχοντας
πολύ χαμηλό επίπεδο οικονομικής προόδου έναντι της προόδου φυσικής ολοκλήρωσης. Με την
ολοκλήρωση των έργων, η εκτίμηση του Συμβούλου είναι ότι οι ανωτέρω τιμές του δείκτη
αποδοτικότητας θα μειωθούν, μολονότι θα παραμείνουν ικανοποιητικές και ασφαλώς αρκετά
πάνω της μονάδας.
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2.1.7.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ7

ΕΠ 10iii
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη των τιμών στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του ειδικού στόχου 1, της ΕΠ 10iii, που
στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της δια βίου μάθησης και της
συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+) με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Ειδικότερα ανά κατηγορία παρέμβασης σημειώνονται οι
ακόλουθες παρατηρήσεις που αφορούν το μοναδιαίο κόστος των ενταγμένων έργων:
- Σχετικά με τις δράσεις

που τροφοδοτούν τις εκροές του δείκτη με κωδ. 11704 (Αριθμός

προγραμμάτων διά βίου μάθησης που υλοποιούνται), τη δεδομένη χρονική στιγμή, το μοναδιαίο
κόστος των προγραμμάτων είναι αρκετά χαμηλότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος
που προσδιορίστηκε κατά την Αναθεώρηση 2018, ήτοι 1.711€ έναντι 2.504 €. Η απόκλιση αυτή
επηρεάζει θετικά την υλοποίηση των σχετικών δράσεων.
- Σχετικά με τις δράσεις που τροφοδοτούν τις εκροές του δείκτη με Τ4963 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το μοναδιαίο
κόστος των προγραμμάτων είναι ελαφρά χαμηλότερο από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος
που προσδιορίστηκε κατά την Αναθεώρηση 2018, ήτοι 1.227€ έναντι 1.392 €. Η απόκλιση αυτή δεν
θεωρείται σημαντική.
ΕΠ 10iv
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 και για την
υλοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του ειδικού στόχου 1, της ΕΠ 10iv, που
στοχεύει στην αύξηση των μαθητών / σπουδαστών/ αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας. Ειδικότερα σχετικά με τις δράσεις που τροφοδοτούν τις εκροές του δείκτη με κωδ.
11512 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας, το μοναδιαίο κόστος των προγραμμάτων, 1.667,44 € είναι χαμηλότερο
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από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο κόστος, 3.294,01 €, που προσδιορίστηκε κατά την Αναθεώρηση
2018.

2.1.8.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ8 σε όρους
αποδοτικότητας ανά επενδυτική Προτεραιότητα
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας του Άξονα Προτεραιότητας 8 είναι πολύ ικανοποιητική και ισούται με 1,31.
Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.8

ΕΠ

Βαρύτητα στο
Δημόσια Δαπάνη
σύνολο των
Συμβάσεων
συμβάσεων του
(συγχρηματοδοτούμενη)
Α.Π.

Επιλέξιμες
Δαπάνες
(31/12/2018)

Σταθμισμένος
δείκτης
%
Δείκτης φυσικής Αποτελεσματικότητ Απορρόφησης
ολοκλήρωσης /
ας Α.Π. /
Συμβασιοποιη
Δείκτης
Αποτελεσματικότητας Αποτελεσματικότητ μένου Α.Π. / Αποδοτικότητας
Α.Π.
ας Ε.Π.
Ε.Π.
Α.Π. / Ε.Π.

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

8=5/7, 8=6/7

10i

29.920.855,76

74,56%

27.600.269,64

1,07

0,79

92,24%

1,16

10ii

2.717.853,06

6,77%

839.947,31

0,52

0,04

30,90%

1,69

10iii

3.023.622,51

7,53%

140.002,39

1,06

0,08

4,63%

22,84

10iv

4.466.145,80

11,13%

1.034.893,47

0,53

0,06

23,17%

2,27

Α.Π.

40.128.477,13

100,00%

29.615.112,80

0,97

73,80%

1,31

Από τα δεδομένα του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτει ότι οι τιμές του δείκτη αποδοτικότητας
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των ΕΠ του Άξονα. Συγκεκριμένα:
-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας στην ΕΠ10i είναι αρκετά ικανοποιητική και ανέρχεται σε
1,16. Σημειώνεται σχετικά ότι η τιμή αυτή επιτυγχάνεται με συνδυασμό πολύ υψηλής προόδου
δαπανών και υπερεπίτευξης του φυσικού αντικειμένου (στήλες 5 και 7 του ως άνω Πίνακα).

-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας στην ΕΠ10ii είναι πολύ ικανοποιητική και ανέρχεται σε 1,69.
Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται ότι η τιμή αυτή θα μειωθεί, αλλά σε γενικές
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γραμμές θα παραμείνει υψηλή. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η πρόοδος των
δαπανών στην ΕΠ είναι πολύ χαμηλότερη της φυσικής ολοκλήρωσης των έργων.
-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας στην ΕΠ10iii ανέρχεται σε 22,84 και είναι πλασματική,
δεδομένου ότι ενώ φαίνεται πως έχει υπερκαλυφθεί το φυσικό της αντικείμενο, η πρόοδος των
δαπανών ανέρχεται μόλις σε 4,63% του συμβατικού προϋπολογισμού των έργων της (στήλες 5
και 7 του ως άνω Πίνακα).

-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας στην ΕΠ10iv είναι πολύ ικανοποιητική και ανέρχεται σε 2.27.
Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται ότι η τιμή αυτή θα μειωθεί, αλλά σε γενικές
γραμμές θα παραμείνει πολύ υψηλή. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η πρόοδος
των δαπανών στην ΕΠ είναι πολύ χαμηλότερη της φυσικής ολοκλήρωσης των έργων.

2.1.8.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ8
Όσον αφορά την επάρκεια του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων
του ΑΠ8 ισχύουν τα συμπεράσματα της παραγράφου 2.1.6β για τον ΑΠ6 και τις ΕΠ 10i και 10ii,
καθώς και τα συμπεράσματα της παραγράφου 2.1.7β για τον ΑΠ 7 και τις ΕΠ 10iii και 10iv.
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2.1.9.α Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ9 σε όρους
αποδοτικότητας ανά επενδυτική Προτεραιότητα

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αποδοτικότητας, η τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας του Άξονα Προτεραιότητας 9 είναι ικανοποιητική και ισούται με 1,00.
Αναλυτικά, τα στοιχεία αποδοτικότητας του Άξονα ανά ΕΠ παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.9
Δείκτης
Σταθμισμένος
Βαρύτητα
φυσικής
δείκτης
%
στο σύνολο
ολοκλήρωσης
Αποτελεσματι
Απορρόφησης
των
/
κότητας Α.Π. /
Συμβασιοποιη
συμβάσεων
Επιλέξιμες Δαπάνες
Αποτελεσματικ Αποτελεσματι
μένου Α.Π. /
του Α.Π.
(31/12/2018)
ότητας Α.Π.
κότητας Ε.Π.
Ε.Π.

ΕΠ

Δημόσια
Δαπάνη
Συμβάσεων
(συγχρηματοδ
οτούμενη)

1

2

3

4

5

6=3*5

7=4/2

Δείκτης
Αποδοτικότ
ητας Α.Π. /
Ε.Π.
8=5/7,
8=6/7

10i

12.138.319,53

78.93%

11.603.948,14

0,91

0,72

95,60%

0,95

10ii

679.225,99

4.42%

210.100,83

0,75

0,03

30,93%

2,42

10iii

1.076.054,54

7.00%

75.162,10

-

-

6,98%

-

0,52

0,05

28,37%

1,84

0,80

80,05%

1,00

10iv

1.485.240,45

9.66%

421.358,86

Α.Π.

15.378.840,51

100.00%

12.310.569,93

Από τα δεδομένα του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτει ότι οι τιμές του δείκτη αποδοτικότητας
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των ΕΠ του Άξονα. Συγκεκριμένα:
-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας στην ΕΠ10i υπολείπεται της μονάδας και ανέρχεται σε 0,95.
Σημειώνεται ότι η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλότερη της τιμής που λαμβάνει ο δείκτης
αποδοτικότητας για την ίδια ΕΠ στον ΑΠ6 (1,12) και στον ΑΠ8 (1,16).

-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας στην ΕΠ10ii είναι πολύ ικανοποιητική και ανέρχεται σε 2,42.
Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται ότι η τιμή αυτή θα μειωθεί, αλλά σε γενικές
γραμμές θα παραμείνει υψηλή. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η πρόοδος των
δαπανών στην ΕΠ είναι πολύ χαμηλότερη της φυσικής ολοκλήρωσης των έργων.

-

Στην ΕΠ10iii δεν δύναται να εκτιμηθεί ο δείκτης αποδοτικότητας, δεδομένου ότι δεν έχουν
εγγραφεί στοιχεία προόδου του φυσικού αντικειμένου των συμβασιοποιημένων έργων.
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-

Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας στην ΕΠ10iv είναι πολύ ικανοποιητική και ανέρχεται σε 1,84.
Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται ότι η τιμή αυτή θα μειωθεί, αλλά σε γενικές
γραμμές θα παραμείνει πολύ υψηλή. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η πρόοδος
των δαπανών στην ΕΠ είναι πολύ χαμηλότερη της φυσικής ολοκλήρωσης των έργων.

2.1.9.β Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του ΑΠ9
Όσον αφορά την επάρκεια του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων
του ΑΠ9 ισχύουν τα συμπεράσματα της παραγράφου 2.1.6β για τον ΑΠ6 και τις επενδυτικές
προτεραιότητες 10i και 10ii, καθώς και τα συμπεράσματα της παραγράφου 2.1.7β για τον ΑΠ 7 και
τις επενδυτικές προτεραιότητες 10iii και 10iv.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

300

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

2.3. Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της
αποδοτικότητας
Συμπερασματικά και σε συνέχεια της προηγηθείσας ανάλυσης σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας
(ΑΠ) και Επενδυτικής Προτεραιότητας (ΕΠ), η συνολική αποδοτικότητα στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, εκτός των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας, ανέρχεται σε 1,13 και
αξιολογείται ως αρκετά ικανοποιητική.
Η εκτίμηση του Συμβούλου είναι ότι η συμβολή των δράσεων των ΕΠ8vii, ΕΠ10iii και ΕΠ10iv, για τις
οποίες ισχύει ότι καταγράφεται πρωθύστερα η φυσική ολοκλήρωση των έργων από την πρόοδο
των δαπανών, στη διαμόρφωση της τιμής του δείκτη αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, είναι σχετικά μικρή, δεδομένης της μικρής χρηματοδοτικής τους βαρύτητας στο
σύνολο του ΕΠ. Συγκεκριμένα, ακόμη και με την υπόθεση ότι για τις δράσεις αυτών των ΕΠ η
πρόοδος των δαπανών θα ήταν ανάλογη με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου τους, η συνολική
τιμή του δείκτη αποδοτικότητας του Ε.Π. θα διαμορφωνόταν περίπου στο 1,09, δηλαδή ελάχιστα
λιγότερο της υφιστάμενης.
Απεναντίας, περισσότερο σημαντικές για τη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη αποδοτικότητας
θεωρούνται:
-

Η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ6, λόγω της μεγάλης χρηματοδοτικής του βαρύτητας (28,70% στο
σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων του ΕΠ), της οικονομικότητας που τον χαρακτηρίζει
(δείκτης αποδοτικότητας που ισούται με 1,19), σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή φυσική
ολοκλήρωση (0,92) και τη σχετικά υψηλή πρόοδο των δαπανών επί των συμβασιοποιημένων
έργων (77,06%).

-

Η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ3, λόγω της σχετικά μεγάλης χρηματοδοτικής του βαρύτητας
(14,28% στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων του ΕΠ) και της οικονομικότητας που τον
χαρακτηρίζει (δείκτης αποδοτικότητας που ισούται με 1,28), τουλάχιστον έως τώρα.

-

Η εξέλιξη της τιμής του δείκτη αποδοτικότητας στον ΑΠ2, που έχει την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων του Ε.Π. (43,51%). Με τα
ισχύοντα δεδομένα, η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας του ΑΠ2 υπολείπεται της μονάδας και
ανέρχεται σε 0,96. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη σύμπτωση του
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επιπέδου

φυσικής

ολοκλήρωσης

και

του

επιπέδου

οικονομικής

προόδου

των

συμβασιοποιημένων έργων του ΑΠ2 (0,65 και 67,38% αντίστοιχα), συνηγορεί στην εκτίμηση ότι
η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας του ΑΠ2 θα διακυμανθεί οριακά μεταξύ της υφιστάμενης
τιμής (0,96) και της μονάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ Ε.Π.

ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3.1. Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης και των ειδικών
στόχων του Ε.Π.
Σύμφωνα με την 3η εγκύκλιο για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου 2014-202090 η λογική της παρέμβασης ορίζει τα λογικά βήματα που
πρέπει να ακολουθηθούν στο σχεδιασμό ενός ΕΠ προκειμένου να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα
και να στοχευθούν κατάλληλα οι αναπτυξιακές ανάγκες που προσδιορίστηκαν σε κάθε περιοχή. Η
λογική της παρέμβασης ξεκινά από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών που διαμορφώνουν
τη στρατηγική και η οποία αναλύεται στη συνέχεια σε χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Σε επόμενο
βήμα γίνεται η επιλογή των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν
οριστεί σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα πρέπει να είναι συνεπής με τις απαιτήσεις της θεματικής
συγκέντρωσης. Η επιλογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων θα οδηγήσει στη δημιουργία των
αξόνων Προτεραιότητας με τον καθορισμό κατάλληλων ειδικών στόχων, οι οποίοι αποτελούν το
αποτελέσματα στο οποίο οι επενδυτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνεισφέρουν μέσα από
συγκεκριμένες δράσεις. Κατά συνέπεια σε επόμενο στάδιο οι ειδικοί στόχοι οδηγούν στον ορισμό
συγκεκριμένων δεικτών αποτελέσματος (result indicators) και στον καθορισμό συγκεκριμένων
τιμών-στόχων, ενώ ο τύπος των δράσεων που θα επιλεγούν να χρηματοδοτηθούν οδηγεί στον
ορισμό συγκεκριμένων δεικτών εκροών (output indicators) και αντίστοιχα στον καθορισμό
συγκεκριμένων τιμών-στόχων.
Στο πλαίσιο του παρόντος και σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 που έλαβε χώρα και
ολοκληρώθηκε, επικαιροποιήθηκε και ενισχύθηκε η λογική παρέμβασης του ΕΠ και ειδικότερα:
- Αξιολογήθηκε και επιβεβαιώθηκε η επικαιρότητα των αναπτυξιακών αναγκών του Επιχειρησιακού
Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο,
ως έχει διαμορφωθεί και ισχύει (βλ. την παρούσα παράγραφο).
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3 Εγκύκλιος για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014, Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Ιανουάριος 2014.
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- Επικαιροποιήθηκε η κατανομή των υφιστάμενων και πρόσθετων πόρων μεταξύ των επενδυτικών
προτεραιοτήτων (βλ. παράγραφο 3.2 του παρόντος).
- Εξετάστηκαν και επικαιροποιήθηκαν, όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι ειδικοί στόχοι του
Προγράμματος με γνώμονα την ενίσχυση της λογικής παρέμβασης και την επικαιροποίηση αυτής
(βλ.παράγραφο 3.3. του παρόντος).
- Εξετάστηκε και επικαιροποιήθηκε κατάλληλα το σύστημα δεικτών του Προγράμματος μέσω της
κατάργησης, αντικατάστασης ή εισαγωγής νέων δεικτών. Επίσης, επικαιροποιήθηκαν οι τιμές
στόχοι των δεικτών αποτελέσματος και εκροής στη βάση αλλαγών είτε στη μεθοδολογία μέτρησης
των δεικτών είτε αλλαγών στο μοναδιαίο κόστος των δράσεων.
Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση της λογικής παρέμβασης του
Προγράμματος, μετά και τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 201891 είναι
τα ακόλουθα:
-

Η λογική παρέμβασης είναι σαφής (clear) και σύμφωνη με τις αρχές σχεδιασμού των
προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

-

Όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες καλύπτονται από αντίστοιχους ειδικούς στόχους.

-

Όλοι οι ειδικοί στόχοι εντάσσονται και εξειδικεύουν τις επενδυτικές προτεραιότητες που
έχουν επιλεχθεί καθώς και τους αντίστοιχους θεματικούς στόχους.

-

Όλες οι δράσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Προγράμματος.

-

Όλοι οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελέσματος και εκροής κρίνονται κατάλληλοι, και όπως
παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο αυτό, οι αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2018, στο σύνολό τους ενίσχυσαν την λογική της παρέμβασης.

Με βάση τα ως άνω, ο πίνακας, που ακολουθεί παρουσιάζει την επικαιροποιημένη λογική
παρέμβασης του Προγράμματος.
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Οι εν λόγω αλλαγές παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια και παραγράφους του παρόντος.
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Πίνακας 75. Επικαιροποιημένη λογική παρέμβασης του Προγράμματος

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
- Επιχειρησιακή και Λειτουρ
- Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ
- Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
- Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
- Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς
Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)
- Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού
για την αποτελεσματική παρακολούθηση
και εφαρμογή των πολιτικών ένταξης,
προστασίας και κοινωνικής συνοχής
- Κινητικότητα Εργαζομένων
- Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα
λειτουργίας του δικτύου EURES στην
Ελλάδα

Τ4853 Αριθμός συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται

- Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση
των κοινωνικών εταίρων
- Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού
Κινήματος

CO20 Έργα πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντα από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
2014-2015
o Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για
ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων
o Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής
o Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
o Προώθηση απασχόλησης μέσω

CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άξονας Προτεραιότητας 1. 1. Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας

1. Λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων
μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας
και ενίσχυση της απασχόλησης για το
σύνολο του εργατικού δυναμικού σε
όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με
ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες
με μεγάλα ποσοστά ανεργίας
(μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες,
άνεργοι 30-44 ετών)»
2. «Ανάπτυξη των γνώσεων και
δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού, με στόχο την ένταξη τους
στην αγορά εργασίας, ιδίως άτομα με
χαμηλά τυπικά προσόντα»
3. «Ένταξη ή/και επανένταξή στην
αγορά εργασίας ωφελούμενων στο
πλαίσιο της πιλοτικής και στη
συνέχεια καθολικής εφαρμογής του
Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».
4.«Μείωση της ανεργίας των νέων 15
έως 29 ετών, ιδίως των νέων εκτός
δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, με τη διευκόλυνση της
εισόδου στην αγορά εργασίας και την
ενίσχυση των δεξιοτήτων τους».
5.«Συμφιλίωση της επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής»
6.«Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας»
7. «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, μέσω της
ενίσχυσης της σύστασης και
λειτουργίας φορέων της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη
της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών
φορέων της αγοράς εργασίας, όπως
είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων
των εργαζομένων και των αναγκών
της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων
μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης
της συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των άμεσα
ενδιαφερομένων

Ειδικός Στόχος i: Ανάπτυξη ή/και
αναβάθμιση των συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας

Ειδικός στόχος ii: Βελτίωση της
ικανότητας συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων καθώς και
τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων
που εκπροσωπούν ομάδες που
βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών στις
παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας

Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

Τ4813 Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών

Άξονας Προτεραιότητας 2. Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη
της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

8i. Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων
που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό
διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την απασχόληση
και της υποστήριξης της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού

Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση των
ανέργων στην απασχόληση, με
έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες και ανέργους
30 έως 49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των καταρτισθέντων
ανέργων που λαμβάνουν
πιστοποίηση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες
και ανέργους που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και βελτίωση
ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους
CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους
11308 Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Τ4850 Άνεργοι 30-44 ετών
11309 Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
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Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

8iv. Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
μεταξύ άλλων όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, την
εξέλιξη της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής
ζωής και την προώθηση της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης

9v. Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

στην αγορά εργασίας
ωφελούμενων της εφαρμογής του
Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και
της κατάρτισης
o Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
o Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
o Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης
του Ανθρώπινου Δυναμικού &
Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους
της οικονομίας

συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής (επαν)ένταξης
(αντικατάσταση του 11307)

T4816 Εργαζόμενες που διατηρούν
τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Ειδικός Στόχος i: Υποστήριξη της
θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας

Ειδικός Στόχος i: Ενίσχυση της
Απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης
της σύστασης και λειτουργίας
Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας

Τ4817 Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοπασχόλησης που συμμετέχουν
σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου
αφορούν:
- σε προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
- στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε
άτομα που χρήζουν βοήθειας.

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης
της παρέμβασης

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο.

CR01 Άνεργοι συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ
CR02 Άνεργοι συμμετέχοντες που
λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Προβλέπονται:
- Δράσεις μαθητείας,
- Δράσεις κατάρτισης,
- Δράσεις απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας,
- Δράσεις επιχειρηματικότητας,
- Προγράμματα Ολοκληρωμένης
Παρέμβασης για α) κατάρτιση, ή β)
απασχόληση (δημιουργία νέων θέσεων

CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO05 Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Άξονας Προτεραιότητας 3. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη
της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα
εκείνων που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων
των νέων που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και
των νέων από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση
των δεξιοτήτων των νέων εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών

10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών
(αντικατάσταση των Τ4844 και
Τ4845)
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

υλοποίησης της «Εγγύησης για τη
νεολαία»

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

CR03 Άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
CR04 Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν
την παρέμβαση που υποστηρίζεται
από την ΠΑΝ
CR05 Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που λαμβάνουν
προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
CR06 Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
CR07 Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι
οποίοι ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται από
την ΠΑΝ
CR08 Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι
οποίοι λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
CR09 Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/
κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

εργασίας), ή γ) αυτoαπασχόληση.

Δείκτες Εκροής
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

Τ4853 Αριθμός συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται

CO20 Έργα πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντα από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

CR10 Συμμετέχοντες σε
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε
προγράμματα κατάρτισης που
οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν,
μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός
έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
CR11 Συμμετέχοντες που εργάζονται
εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
CR12 Συμμετέχοντες που
αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους
Άξονας Προτεραιότητας 4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη
της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών
φορέων της αγοράς εργασίας, όπως
είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων
των εργαζομένων και των αναγκών
της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων
μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης
της συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των άμεσα
ενδιαφερομένων

Ειδικός Στόχος i: Ανάπτυξη ή/και
αναβάθμιση των συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας

Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
- Επιχειρησιακή και Λειτουργική
Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ
- Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
- Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
- Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς
Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)
- Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού
για την αποτελεσματική παρακολούθηση
και εφαρμογή των πολιτικών ένταξης,
προστασίας και κοινωνικής συνοχής
- Κινητικότητα Εργαζομένων
- Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα
λειτουργίας του δικτύου EURES στην
Ελλάδα

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση της
ικανότητας συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων καθώς και
τριτοβάθμιων συλλογικών
οργάνων που εκπροσωπούν
ομάδες που βιώνουν διακρίσεις
ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών στις παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

Τ4813 Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών

Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση
των κοινωνικών εταίρων
Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού
Κινήματος
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

8i - Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών οικονομικά ατόμων στην
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
τοπικών πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού

8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση, της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του
συνδυασμού επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση των
ανέργων στην απασχόληση, με
έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες και ανέργους
30 έως 49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των καταρτισθέντων
ανέργων που λαμβάνουν
πιστοποίηση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες
και ανέργους που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και βελτίωση
ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης
στην αγορά εργασίας
ωφελούμενων της εφαρμογής του
Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Δείκτες Αποτελέσματος

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους
(ΕΣ 1)
CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους (ΕΣ 2).
11308 Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους (ΕΣ3)

T4816 Εργαζόμενες που διατηρούν
τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Ειδικός Στόχος i - Υποστήριξη της
θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας

Τ4817 Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοπασχόλησης που συμμετέχουν
σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
2014-2015
o Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για
ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων
o Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής
o Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και
της κατάρτισης
o Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
o Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
o Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης
του Ανθρώπινου Δυναμικού &
Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους
της οικονομίας

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου
αφορούν:
- σε προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
- στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε
άτομα που χρήζουν βοήθειας.

Δείκτες Εκροής

O01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Τ4850 Άνεργοι 30-44 ετών
11309 Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής (επαν)ένταξης
(αντικατάσταση του 11307)

CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO05 Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης

9v - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

i - Ενίσχυση της απασχόλησης
μέσω της ενίσχυσης της σύστασης
και λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης
της παρέμβασης

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο.

Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
- Επιχειρησιακή και Λειτουργική
Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ
- Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
- Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
- Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς
Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)
- Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού
για την αποτελεσματική παρακολούθηση
και εφαρμογή των πολιτικών ένταξης,
προστασίας και κοινωνικής συνοχής
- Κινητικότητα Εργαζομένων
- Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα
λειτουργίας του δικτύου EURES στην
Ελλάδα

Δείκτες Εκροής

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Άξονας Προτεραιότητας 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη
της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών
φορέων της αγοράς εργασίας, όπως
είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων
των εργαζομένων και των αναγκών
της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων
μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης
της συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των άμεσα
ενδιαφερομένων

i - Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση
συστημάτων της δημόσιας
διοίκησης για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και
της πρόνοιας

Τ4853 Αριθμός συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

8i - Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών οικονομικά ατόμων στην
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
τοπικών πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

ii - Αύξηση της ικανότητας
συμμετοχής των κοινωνικών
εταίρων καθώς και των
τριτοβάθμιων συλλογικών
οργάνων που εκπροσωπούν
ομάδες που βιώνουν διακρίσεις,
ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών στις παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

Τ4813 Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση
των κοινωνικών εταίρων
- Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού
Κινήματος

CO20 Έργα πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντα από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση των
ανέργων στην απασχόληση, με
έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες και ανέργους
30 έως 49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των καταρτισθέντων
ανέργων που λαμβάνουν
πιστοποίηση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες
και ανέργους που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και βελτίωση
ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης
στην αγορά εργασίας
ωφελούμενων της εφαρμογής του
Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους
(ΕΣ 1)
CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους (ΕΣ 2).
11308 Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους (ΕΣ3)

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
2014-2015
o Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για
ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων
o Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής
o Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και
της κατάρτισης
o Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
o Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
o Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης
του Ανθρώπινου Δυναμικού &
Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους
της οικονομίας

CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Τ4850 Άνεργοι 30-44 ετών
11309 Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής (επαν)ένταξης
(αντικατάσταση του 11307)
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Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση, της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του
συνδυασμού επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης

1. «Καταπολέμηση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου».
2. «Αναβάθμιση και διασύνδεση των
συστημάτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης με τις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και
την αγορά εργασίας».
3. «Προώθηση της έγκαιρης
ολοκλήρωσης των σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση».
4. «Ενδυνάμωση των θεσμών της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας και τον
επιχειρηματικό κόσμο».
5. «Ενίσχυση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της
προώθησης της έρευνας και της

9v - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

T4816 Εργαζόμενες που διατηρούν
τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
i - Υποστήριξη της θέσης των
γυναικών στην αγορά εργασίας

i - Ενίσχυση της απασχόλησης
μέσω της ενίσχυσης της σύστασης
και λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Τ4817 Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοπασχόλησης που συμμετέχουν
σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης
της παρέμβασης

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου
αφορούν:
- σε προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
- στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε
άτομα που χρήζουν βοήθειας.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο.

Δείκτες Εκροής

CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO05 Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Άξονας Προτεραιότητας 6. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος

10 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

10i - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες
δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση

Ειδικός Στόχος i: Μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

T4901 Αριθμός σχολείων στα οποία
το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος
- Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα
σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό –
Δράσεις επιμόρφωσης
- Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
(ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής
- Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών
Ρομά, Μουσουλμανόπαιδων
- Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις
υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού».
6.«Aναβάθμιση του συστήματος δια
βίου μάθησης και αύξηση της
συμμετοχής σε αυτήν».

Δείκτες Αποτελέσματος

11509 Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ
Ειδικός στόχος ii: Αύξηση των
σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου – Ενίσχυση των δομών
και της ποιότητας της
προσχολικής, α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης

11516Ποσοστό των σχολικών
μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
(αντικατάσταση δείκτη 11513)
11520Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν
(αντικατάσταση δείκτη Τ4904)

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για
τα μειονεκτούντα άτομα

Ειδικός στόχος iii: Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των γνώσεων και
των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης
των σπουδών και ενίσχυση της
ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ
και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

T4905 Ποσοστό ωφελούμενων
φοιτητών που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο σπουδών

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες δράσεις:
- Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης
- Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια
εκπαίδευση
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο
- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών
Αντικειμένων»
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την
ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- ¬Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα
προγράμματα σπουδών και εφαρμογή
νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την
ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
- Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών
- Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)

Δείκτες Εκροής

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
11518 Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου (αντικατάσταση του 11510)
11519 Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(αντικατάσταση του Τ4954)

11511 Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

T4955 Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη
T4957 Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ
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Θεματικός στόχος
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Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

Ειδικός στόχος ii: Ενίσχυση της
ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω της
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού

Τ4906 Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους
νέους ερευνητές

T4958 Αριθμός ωφελούμενων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
T4959 Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Άξονας Προτεραιότητας 7. Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
10iii - Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για
92
11705 (αντικατάσταση δείκτη
όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
Τ4908) Ποσοστό συμμετεχόντων
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
ποιότητας και της ελκυστικότητας
ατόμων (16-66+) σε σχολεία
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων,
της διά βίου μάθησης και της
δεύτερης ευκαιρίας που
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
συμμετοχής σε αυτήν του
πιστοποιήθηκαν
εργατικού δυναμικού και προώθηση
πληθυσμού (16-66+ ετών), με
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
πιστοποίηση προσόντων και
11706 Ποσοστό αύξησης των
μεταξύ άλλων μέσω του
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
επαγγελματικού προσανατολισμού
και άτυπης μάθησης
που υλοποιούνται
και της πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων
10 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και
ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συστημάτων
κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση των
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

11515 Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής
δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών
προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας
του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος ναυτικής
εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή
νομοθεσία

T4963 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας
93

11704 Αριθμός προγραμμάτων διά
βίου μάθησης που υλοποιούνται
(αντικατάσταση του Τ4961)

11512 Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας.

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση των
Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που
συνεργασιών των Ιδρυμάτων
Περιλαμβάνεται η δράση της Πρακτικής
T4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε
πραγματοποιούν την πρακτική τους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
προγράμματα πρακτικής άσκησης
άσκηση σε επιχειρήσεις
επιχειρηματικό κόσμο
Άξονας Προτεραιότητας 8. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
92

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία Περιφερειών και δεδομένου ότι πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές
στόχοι για όλες τις Κατηγορίες Περιφερειών.
93

Επισημαίνεται ότι ο δείκτης θα προσμετράται για δράσεις των ΚΔΒΜ από την έναρξη του ΕΠ και ότι λόγω του συστημικού χαρακτήρα των δράσεων δεν απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων (microdata).
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i: Μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

10 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

10i - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες
δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση

Δείκτες Αποτελέσματος

T4901 Αριθμός σχολείων στα οποία
το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

11509 Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ
Ειδικός στόχος ii: Αύξηση των
σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου – Ενίσχυση των δομών
και της ποιότητας της
προσχολικής, α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης

11516Ποσοστό των σχολικών
μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
(αντικατάσταση του 11513)
11520 Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν (αντικατάσταση δείκτη
Τ4904)

Ειδικός στόχος iii: Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των γνώσεων και
των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος
- Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα
σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό –
Δράσεις επιμόρφωσης
- Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
(ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής
- Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών
Ρομά, Μουσουλμανόπαιδων
- Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις
υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης
Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες δράσεις:
- Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης
- Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια
εκπαίδευση
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο
- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών
Αντικειμένων»
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την
ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- ¬Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα
προγράμματα σπουδών και εφαρμογή

Δείκτες Εκροής

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
11518 Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου (αντικατάσταση του 11510)
11519Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(αντικατάσταση του Τ4954)

11511 Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για
τα μειονεκτούντα άτομα

10iii - Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για
όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού
και της πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων

94

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης
των σπουδών και ενίσχυση της
ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ
και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

T4905 Ποσοστό ωφελούμενων
φοιτητών που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο σπουδών

Ειδικός στόχος ii: Ενίσχυση της
ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω της
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού

Τ4906 Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
ποιότητας και της ελκυστικότητας
της διά βίου μάθησης και της
συμμετοχής σε αυτήν του
πληθυσμού (16-66+ ετών), με
πιστοποίηση προσόντων και
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής
και άτυπης μάθησης

11705 (αντικατάσταση δείκτη
Τ4908) Ποσοστό συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν
11706 Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την
ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
- Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών
- Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους
νέους ερευνητές

Δείκτες Εκροής

T4955 Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη
T4957 Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

T4958 Αριθμός ωφελούμενων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
T4959 Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

94

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

T4963 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας
11704 Αριθμός προγραμμάτων διά
βίου μάθησης που υλοποιούνται
(αντικατάσταση του Τ4961)

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένου ότι πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή στόχος.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και
ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συστημάτων
κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση των
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

11515 Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής
δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών
προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας
του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος ναυτικής
εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή
νομοθεσία

11512 Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας.

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση των
συνεργασιών των Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο
Άξονας Προτεραιότητας 9. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
10i - Μείωση και πρόληψη της
συστήματος
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
- Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου
10 - Επένδυση στην
και προώθηση της ισότιμης
πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
εκπαίδευση, την κατάρτιση
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή,
Ειδικός Στόχος i: Μείωση της
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα
T4901 Αριθμός σχολείων στα οποία
Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία
και την επαγγελματική
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
πρόωρης εγκατάλειψης του
σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό –
το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της
κατάρτιση για την απόκτηση εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε
σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
Δράσεις επιμόρφωσης
τουλάχιστον 20% του αρχικού
ΠΕΣ
δεξιοτήτων και τη διά βίου
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ
- Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
μάθηση
δυνατότητες εκπαίδευσης για την
(ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
επανένταξη στην εκπαίδευση και την
υποδοχής
κατάρτιση
- Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών
Ρομά, Μουσουλμανόπαιδων
- Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις
υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης
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Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για
τα μειονεκτούντα άτομα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση των
σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου – Ενίσχυση των δομών
και της ποιότητας της
προσχολικής, α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης

11509 Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ
11516 (αντικατάσταση του 11513)
Ποσοστό των σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
11520 (αντικατάσταση δείκτη
Τ4904) Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

Ειδικός στόχος iii: Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των γνώσεων και
των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης
των σπουδών και ενίσχυση της
ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ
και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

T4905 Ποσοστό ωφελούμενων
φοιτητών που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο σπουδών

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες δράσεις:
- Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης
- Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια
εκπαίδευση
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο
- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών
Αντικειμένων»
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την
ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- ¬Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα
προγράμματα σπουδών και εφαρμογή
νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την
ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
- Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών
- Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)

Δείκτες Εκροής

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
11518 (αντικατάσταση του 11510)
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
11519 (αντικατάσταση του Τ4954)
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται

11511 Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
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Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

10iii - Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για
όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού
και της πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και
ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συστημάτων
κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας

95

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

Ειδικός στόχος ii: Ενίσχυση της
ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω της
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού

Τ4906 Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους
νέους ερευνητές

T4958 Αριθμός ωφελούμενων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
T4959 Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
ποιότητας και της ελκυστικότητας
της διά βίου μάθησης και της
συμμετοχής σε αυτήν του
πληθυσμού (16-66+ ετών), με
πιστοποίηση προσόντων και
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής
και άτυπης μάθησης

11705 (αντικατάσταση δείκτη
Τ4908) Ποσοστό συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν
11706 Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

T4963 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας
11704 (αντικατάσταση του Τ4961)
Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

11515 Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής
δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών
προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας
του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος ναυτικής
εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή
νομοθεσία

11512 Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας.

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση των
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

95

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση των
συνεργασιών των Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένου ότι πλέον είναι διαθέσιμα θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή στόχος.
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3.1.1 Εξέταση διαμόρφωσης νέων αναγκών που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του
Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό πλαίσιο96
Παρά τις θετικές αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον και επίσης, παρά τα ελπιδοφόρα
σημάδια των δύο τελευταίων χρόνων που αφορούν την ανάκαμψη της απασχόλησης και την
αποκλιμάκωση της ανεργίας, η κατάσταση της αγοράς εργασίας παραμένει κρίσιμη. Ενδεικτικά,
σημειώνεται ότι στο 1ο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση ανήλθε σε 3.723,8 χιλ. άτομα, αυξημένη
κατά 1,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ και η ανεργία διαμορφώθηκε στο
21,2% έναντι 23,3% στο 1ο τρίμηνο του 201797. Περαιτέρω, οι εξελίξεις στα ζητήματα της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού δείχνουν ότι αν και υπάρχει βελτίωση στους σχετικούς δείκτες, ο
στόχος της μείωσης των ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού παραμένει
επίκαιρος.
Στοιχεία Απασχόλησης
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 1ης τριμηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ,
το σύνολο των απασχολουμένων κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 ανερχόταν σε 3.723.760, εκ των
οποίων το 58,6% ήταν άνδρες και το 41,4% γυναίκες. Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά
ο αριθμός των απασχολουμένων ανά περιφέρεια και φύλο.
Πίνακας 76.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ποσοστό (%)

ΑΝΔΡΕΣ

209.606
1.347.104
68.254
215.850
84.339
106.659
255.698
65.264
633.371
224.159
116.249
207.437
189.771
3.723.760

123.505
764.034
40.923
135.496
51.236
61.594
152.892
39.815
371.219
131.722
70.273
124.055
116.908
2.183.671
58,6%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
86.101
583.070
27.331
80.355
33.102
45.065
102.805
25.449
262.152
92.438
45.975
83.383
72.863
1.540.089
41,4%

96

Η παρούσα υποενότητα αποτελεί την τεκμηρίωση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο
πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ για την Αναθεώρηση 2018 γι’ αυτό τα στοιχεία αφορούν έως το εν λόγω έτος.
97

ο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 1 τρίμηνο 2018.
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Αναφορικά με την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουμένων, οι πολυπληθέστερες ηλικιακές
ομάδες είναι η 30-44 με 42,4% και η 45-54 με 28,5%, ενώ οι άνω των 55, αντιστοιχούν στο 16,6%
του συνόλου των απασχολουμένων.
Τέλος, και αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολούμενων, το 21,6% είναι απόφοιτοι
Γυμνασίου, το 31,9% Λυκείου, το 9,7 % έχουν τελειώσει την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ
ποσοστό 36,8 % είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικά της ανεργίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να παρουσιάζει τάση
αποκλιμάκωσης. Συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,2% έναντι
23,3% του αντίστοιχου τριμήνου του 2017, ενώ το ποσοστό ανεργίας των γυναικών εξακολουθεί
να είναι υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (26,2% έναντι 17,2%).
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ (Αύγουστος 2018) το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται σε 911.556, εκ των οποίων το 63,4% είναι γυναίκες και το
36,6% άνδρες. Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανά περιφέρεια και φύλο.
Πίνακας 77.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ποσοστό (%)

48.696
343.591
12.831
67.650
26.933
26.870
61.163
9.992
187.121
33.423
14.840
37.682
40.764
911.556

17.303
123.505
4.464
26.704
10.048
10.699
23.335
3.984
66.723
11.916
5.286
14.403
15.050
333.420
36,6%

31.393
220.086
8.367
40.946
16.885
16.171
37.828
6.008
120.398
21.507
9.554
23.279
25.714
578.136
63,4%
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Αναφορικά με την ηλικιακή διάρθρωση των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι
πολυπληθέστερες ηλικιακές ομάδες είναι η 30-44 με 37,5%, η 45-54 με 24,3% και η 55-64 με 18,2%.
Αθροιστικά, στην ηλικιακή ομάδα των 45 ετών και άνω αντιστοιχεί το 45,6% του συνόλου των
ανέργων. Τέλος και αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 33,1% είναι απόφοιτοι Γυμνασίου
και το 40,4% απόφοιτοι Λυκείου.

Στρατηγικές πολιτικές & Θεσμικό Πλαίσιο
Ως προς το πεδίο των στρατηγικών πολιτικών και του θεσμικού πλαισίου που αφορούν ή
επηρεάζουν τους Τομείς Απασχόλησης και Εκπαίδευσης του ΕΠ, θα πρέπει να αναφερθούν οι εξής
κύριες αλλαγές:


Το Στρατηγικό Πλαίσιο για τον ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης98.



Το Πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ και το μοντέλο υλοποίησης ανοικτών
προγραμμάτων “open framework of menu services”.



Η Ανάπτυξη του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας99.



Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη100.



Η στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα 2016 - 2020101.



Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και της Μαθητείας102.



To Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη Μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ)
στην Ελλάδα103.

98

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό
των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, Απρίλιος 2018, Αθήνα.
99
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού, Η Ανάπτυξη του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, Μάιος 2015.
100
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη,
Δεκέμβριος 2014, Αθήνα.
101
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Η στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα 2016 –
2020.
102
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, Απρίλιος 2016.
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Το Στρατηγικό Πλαίσιο για τον ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
Μια σημαντική αλλαγή για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα θα είναι η στροφή
προς ένα «ανοικτό πλαίσιο», σύμφωνα με τις προσεγγίσεις πολιτικής της ΕΕ, που παρέχει σταθερά
επιλογές στους ανέργους ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες τους.
Αυτή η μετατόπιση έχει δύο προϋποθέσεις που παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις στην
Ελλάδα:
░ Πρώτον, απαιτεί μια σειρά από συνεχείς διαθέσιμες και κατάλληλες σχετικές ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης που προσφέρουν επιλογές για τους ανέργους.
░ Δεύτερον, απαιτεί σημαντικές ικανότητες για τη συνεχή υποστήριξη, αξιολόγηση και
κατεύθυνση των ανέργων στο μέτρο πολιτικής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες
και τις προσδοκίες τους.

Το Πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ και το μοντέλο υλοποίησης ανοικτών προγραμμάτων
“open framework of menu services”.

Η οργανωσιακή διαδικασία και το μοντέλο παροχής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ΕΠΑ)
μέχρι σήμερα στηρίχθηκε σε κλειστού τύπου παρεμβάσεις με προκαθορισμένο περιεχόμενο και
στόχους. Η αποτελεσματικότητα αυτού του τύπου παρεμβάσεων επανεξετάζεται καθώς δεν
συνδέεται με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανά ωφελούμενο στη βάση των αναγκών του, των
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του. Επιπλέον, σημαντικό χαρακτηριστικό των ανωτέρω
παρεμβάσεων είναι ότι δεν υπάρχει συνεχής διαθεσιμότητά τους προς εξυπηρέτηση και
τοποθέτηση στην αγορά εργασίας των ανέργων.

Μια σημαντική πρόκληση για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα θα είναι η
στροφή προς ένα «ανοικτό πλαίσιο», σύμφωνα με τις προσεγγίσεις πολιτικής της ΕΕ.
Μέχρι σήμερα οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται μέσω των υλοποιούμενων προγραμμάτων
απασχόλησης, κατάρτισης ή κοινωφελούς εργασίας, τα οποία καταρτίζονται με συγκεκριμένο
προϋπολογισμό και συγκεκριμένο αριθμό ωφελούμενων κάθε φορά.

103

Επιτελική Δομή Έσπα, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ΙΕΠ, To Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για
τη Μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) στην Ελλάδα, Ιούνιος- Δεκέμβριος 2015.
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Στο νέο μοντέλο επιδιώκεται να υπάρχει διαρκής διαθεσιμότητα σταθερών/βασικών επιλογών
απασχόλησης ή κατάρτισης για τον άνεργο και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών
του ανέργου μέσω των προγραμμάτων ΕΠΑ.
Για την εφαρμογή των προγραμμάτων απασχόλησης «ανοιχτού τύπου» απαιτούνται τα εξής:
░ Στήσιμο και λειτουργία μηχανισμού προγραμματισμού και παρακολούθησης των πόρων και
των θέσεων σε περιοδική βάση λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των προηγούμενων
προγραμμάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί σε μια κεντρική μονάδα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη Δ/νση Ένταξης στην Εργασία, η
οποία θα συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΑΕΔ, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΟΑΕΔ,
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού εκπαίδευση δια βίου Μάθηση).
░ Εξέταση δυνατών επιλογών κατανομής θέσεων σε εθνικό επίπεδο ή περιφερειακό επίπεδο
σε [ετήσια βάση] και παρακολούθησης συνολικά ή για κάθε τύπο ΕΠΑ, βασιζόμενοι στην
κατάσταση ανεργίας και στο profile των ανέργων και παράλληλα δυνατότητα ευελιξίας
όταν χρειάζεται βάσει ιδιαίτερων συνθηκών και έκτακτων αναγκών.
░ Ενίσχυση του ρόλου των εργασιακών συμβούλων που θα υποστηρίζουν, αξιολογούν και
κατευθύνουν τους ανέργους στο μέτρο πολιτικής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις
ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας τη νέα μεθοδολογία profiling, καταρτίζοντας ή
επικαιροποιώντας το Ατομικό Σχέδιο Δράσης και διατηρώντας συνεχή συνεργασία με τον
άνεργο [μαζί με την ενίσχυση θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας
ότι οι παραπομπές βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια].
░ Καθώς οι μέχρι σήμερα υλοποιούμενες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
αφορούν κλειστού τύπου προγράμματα είναι απαραίτητες νέες θεσμικές ρυθμίσεις για τις
«ανοιχτού τύπου» παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
░ Παρακολούθηση και εποπτεία της νέας διαδικασίας παροχής ΕΠΑ.

Συνοπτικά και συγκεκριμένα οι αλλαγές104 στο μακροοικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον
και οι νέες ανάγκες που αυτές διαμορφώνουν επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του ΕΠ ως
ακολούθως:

104

Ως ανωτέρω, η παρούσα υποενότητα αποτελεί την τεκμηρίωση της επικαιρότητας της λογικής της
παρέμβασης για την Αναθεώρηση 2018, γι’ αυτό τα στοιχεία αφορούν έως το εν λόγω έτος.
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Παρά τα ελπιδοφόρα σημάδια των δύο τελευταίων χρόνων που αφορούν την ανάκαμψη της
απασχόλησης και την αποκλιμάκωση της ανεργίας, η κατάσταση της αγοράς εργασίας
παραμένει κρίσιμη. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (1ο τρίμηνο 2018) το
ποσοστό ανεργίας των γυναικών εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από εκείνο των ανδρών
(26,2% έναντι 17,2%). Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες προς
την ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας.



Το μοντέλο παροχής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ΕΠΑ) μέχρι σήμερα στηρίχθηκε
σε κλειστού τύπου παρεμβάσεις η αποτελεσματικότητα των οποίων επανεξετάζεται. Στο νέο
μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης προβλέπεται μια ολοκληρωμένη, συστηματική
και εξατομικευμένη προσέγγιση των ωφελούμενων, μέσω της διαρκούς διαθεσιμότητας
σταθερών επιλογών απασχόλησης ή / και κατάρτισης. Η στροφή προς ένα «ανοικτό πλαίσιο»
των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική πρόκληση. Στο
πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι η υφιστάμενη διάρθρωση του ΕΠ και ειδικότερα της επενδυτικής
Προτεραιότητας 8i δεν μπορεί να εξυπηρετήσει «τεχνικά» το νέο αυτό μοντέλο και τις
επιλογές που μπορεί να προσφέρει στους ωφελούμενους.



Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία και τις διαδικασίες εφαρμογής των δράσεων που αφορούν
στην επενδυτική Προτεραιότητα 8ii και στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο κεφάλαιο IV του
Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013, σχετικά με την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων,
προκύπτει ότι δεν είναι πλέον λειτουργική και αποτελεσματική η διάρθρωση της επενδυτικής
Προτεραιότητας, από την άποψη των συνεπειών της, τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο
και στο επίπεδο της υλοποίησης των σχετικών δράσεων.



Είναι πλέον σε εφαρμογή το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ Α/109/1.8.2017) που αφορά στην oργάνωση και
λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Βάσει των σχετικών διατάξεων του Π.Δ.
ενισχύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της α’ βάθμιας εκπαίδευσης σε καθημερινό πρακτικό επίπεδο. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η υφιστάμενη δομή της επενδυτικής Προτεραιότητας 10i διαμορφώθηκε
πριν το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτυπώσει κατά ενιαίο τρόπο
τις

αναγκαίες

αλλαγές

στις

δομές

και

την

ποιότητα

της

α’βάθμιας

εκπαίδευσης,

συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης.
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3.2. Βαθμός επηρεασμού της λογικής παρέμβασης του Ε.Π. από
αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των
επενδυτικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος όπως προκύπτει
από την εξειδίκευση του ΕΠ.
3.2.1. Αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών
προτεραιοτήτων του Προγράμματος μετά την Αναθεώρηση 2018

Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 και λόγω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης του Ε.Π. από πόρους
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», κατά 120.000.000 €, έγιναν
τροποποιήσεις στους χρηματοδοτικούς πίνακες αλλά και στους υφιστάμενους πόρους ορισμένων
επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΠ.
Οι πρόσθετοι πόροι [ύψους 93.150.000€ (ΚΣ) / 120.000.000 (ΔΔ)] κατανεμήθηκαν ως εξής:


Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv (Άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5) κατανεμήθηκαν πόροι
ύψους 77.244.950€ (ΚΣ). Η ενίσχυση της επενδυτικής Προτεραιότητας 8iv αποσκοπεί στη
χρηματοδότηση της νέας δράσης που αφορά στην κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής δαπάνης για
παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης ατόμων που χρήζουν φροντίδας [(π.χ
ηλικιωμένοι, κατάκοιτοι, παιδιά που χρήζουν ιατρικής φροντίδας (πχ πάσχοντα από διαβήτη)
και παιδιά με αναπηρία)] με απώτερο στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την
υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών καθώς και ενεργειών για τον
περιορισμό των διακρίσεων στην αγορά εργασίας με βάση το φύλο.



Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii (Άξονες Προτεραιότητας 1, 4 και 5) κατανεμήθηκαν πόροι
ύψους 3.905.050€ (ΚΣ). Η ενίσχυση της επενδυτικής Προτεραιότητας 8vii αφορά στον 2ο ειδικό
στόχο και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της θεσμικής
ικανότητας των κοινωνικών εταίρων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών
ιδίως δε, των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση, τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii (Άξονας Προτεραιότητας 6) κατανεμήθηκαν πόροι ύψους
12.000.000€ (ΚΣ). Η ενίσχυση της επενδυτικής Προτεραιότητας 10ii αφορά στον 2ο ειδικό
στόχο και αποσκοπεί στη στήριξη του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Συνοπτικά, οι ανωτέρω αλλαγές ανά Άξονα Προτεραιότητας σε όρους κοινοτικής συνδρομής
αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ 78 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.
(1)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
18

(3) =(2) –(1)

(2)
1

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

28.790.078

32.536.878

3.746.800

2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

883.104.740

955.757.940

72.653.200

3

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

500.841.580

500.841.580

0

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

47.725.108

50.075.108

2.350.000

5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12.253.311

14.653.311

2.400.000

6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

629.616.542

641.616.542

12.000.000

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

284.915.644

284.915.644

0

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

42.972.200

42.972.200

0

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12.734.790

12.734.790

0

10

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

33.634.628

33.634.628

0

11

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.507.824

1.507.824

0

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

441.771

441.771

0

2.478.538.216,00

2.571.688.216,00

93.150.000

7

8

9

12

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΗΝ

ΤΟΥ

3.2.2. Βαθμός επηρεασμού της λογικής παρέμβασης του Ε.Π. σε επίπεδο επενδυτικών
προτεραιοτήτων
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Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 η Κοινοτική Συνδρομή ΕΚΤ του Ε.Π. ανέρχεται σε 2.321.267.426
€. Επιπλέον, το ΕΠ περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλι για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) που ανέρχεται σε 250.420.790 €. Άρα, η συνολική υποστήριξη της Ένωσης
διαμορφώνεται σε 2.571.688.216 €.
Η κατανομή των πόρων του ΕΠ λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις Θεματικής Συγκέντρωσης ανά
κατηγορία Περιφερειών σύμφωνα με το αρ. 4, Καν.1304/2013, και συνεπάγεται την κατανομή των
πόρων του ΕΚΤ, σε έως πέντε επενδυτικές προτεραιότητες και:
α) τουλάχιστον 80% στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ).
β) τουλάχιστον 70% στις Περιφέρειες Μετάβασης (ΜΕΤ).
γ) τουλάχιστον το 60% στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ).
Οι πρόσθετοι πόροι που κατανεμήθηκαν στο Ε.Π. δεν τροποποιούν το βασικό πυρήνα των
παρεμβάσεων ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη βελτίωση της λογικής παρέμβασης ενισχύοντας
συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες.
Όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής
κοινοτικής χρηματοδότησης συνεχίζει να κατανέμεται στις Επενδυτικές Προτεραιότητες, 8i, 8ii, 8iv,
10i και 10iv.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης, ποσοστό 30,7% ή
702 εκ.€, εξακολουθεί να κατανέμεται στις παρεμβάσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8i, οι
οποίες αντανακλούν τη στρατηγική επιλογή για την υλοποίηση μέτρων ανάσχεσης της ανεργίας,
με δράσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την αναβάθμιση του
ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, που θα ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης, ποσοστό
21,6% ή 493 εκ.€, εξακολουθεί να κατανέμεται στις παρεμβάσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας
10i, οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ΠΕΣ και στην
προαγωγή της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Τρίτη είναι πλέον η Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv, με ποσοστό 11,9% ή 273 εκ.€, η οποία πριν την
Αναθεώρηση καταλάμβανε την πέμπτη θέση σε χρηματοδοτική βαρύτητα. Η αλλαγή αυτή
δεντροποποιεί την λογική παρέμβασης του Ε.Π. και ενισχύει ωστόσο τον εθνικό στόχο της αύξησης
του ποσοστού απασχόλησης, μέσω της υποστήριξης της απασχολησιμότητας και της
επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών, και του περιορισμού των διακρίσεων στην αγορά εργασίας
με βάση το φύλο.
Τέταρτη σε χρηματοδοτική βαρύτητα κατανέμεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii, με ποσοστό
11% ή 250 εκ.€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών
που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή τους στην
αγορά εργασίας, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth
Employment Initiative) και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα
Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee).
Πέμπτη σε χρηματοδοτική βαρύτητα είναι η Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, με ποσοστό 10,6% ή
243 εκ.€., οι παρεμβάσεις της οποίας στοχεύουν στη βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 οι εν λόγω πέντε επενδυτικές προτεραιότητες εξακολουθούν
να συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα ποσοστά συγκέντρωσης της Κοινοτικής Συνδρομής
ανά κατηγορία Περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1304/2013. Συγκεκριμένα,
στις ΠΑΠ το ποσό που συγκεντρώνεται αντιστοιχεί σε 81% των πόρων της κατηγορίας, στις ΜΕΤ σε
87% και στις ΛΑΠ σε 87%. Στις λοιπές Επενδυτικές Προτεραιότητες, ήτοι στην 8vii, στην 9v, στη 10ii,
στη 10iii διατίθεται το υπόλοιπο ποσό της κοινοτικής συνδρομής, ήτοι 325 εκ.€ περίπου.
Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό της θεματικής συγκέντρωσης της Κοινοτικής Συνδρομής δεν
έχει υπολογισθεί το ποσό της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής.
Ακολουθεί ο Πίνακας 79, ο οποίος αποτυπώνει ποσοτικά το βαθμό επηρεασμού της λογικής
παρέμβασης και τις αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών
προτεραιοτήτων, σε συνέχεια της αύξησης των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΠ κατά την
Αναθεώρηση 2018.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 79. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδ.
ΑΠ

Κωδ.
ΘΣ

2

8

4

8

5

8

3
(ΠΑΝ)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.

8

4

8

5

8

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(ΕΚΤ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)

656.021.636,00

820.027.046,00

656.021.636,00

820.027.046,00

0,00

0,00

36.319.217,00

72.638.434,00

36.319.217,00

72.638.434,00

0,00

0,00

9.295.872,00

18.591.744,00

9.295.872,00

18.591.744,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 8i

701.636.725,00

911.257.224,00

701.636.725,00

911.257.224,00

0,00

0,00

32,0%

30,7%

8.ii.ΠΑΝ

250.420.790,00

574.248.775,00

250.420.790,00

574.248.775,00

0,00

0,00

3

4

574.248.775,00

250.420.790,00

574.248.775,00

0,00

0,00

11,4%

11,0%

185.114.372,00

231.392.965,00

257.767.572,00

322.209.465,00

72.653.200,00

90.816.500,00

8.465.361,00

16.930.722,00

10.682.611,00

21.365.222,00

2.217.250,00

4.434.500,00

5

3

2.251.267,00

4.502.534,00

4.625.767,00

9.251.534,00

2.374.500,00

4.749.000,00

195.831.000,00

252.826.221,00

273.075.950,00

352.826.221,00

77.244.950,00

100.000.000,00

8,9%

11,9%

28.790.078,00

35.987.602,00

32.536.878,00

40.671.102,00

3.746.800,00

4.683.500,00

1.020.326,00

2.040.652,00

1.153.076,00

2.306.152,00

132.750,00

265.500,00

195.516,00

391.032,00

221.016,00

442.032,00

25.500,00

51.000,00

43.419.286,00

3.905.050,00

5.000.000,00

1,4%

1,5%

2,0%

1,9%

2

2

8iv

8

4

8

5

8

8vii

ΣΥΝΟΛΟ 8vii
2

9

4

9

5

9

9v

ΣΥΝΟΛΟ 9v
6

10

8

10

1

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
(ΕΚΤ)

ΣΥΝΟΛΟ 8iv
1

1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)

ΣΥΝΟΛΟ 8ii
2

Χρηματοδοτική
Βαρύτητα
Επενδυτικής
Προτεραιότητας
βάσει ΕΚΤ
(Αναθεώρηση 2018)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
(ΕΚΤ)

8i

8

Χρηματοδοτική
Βαρύτητα
Επενδυτικής
Προτεραιότητας
βάσει ΕΚΤ
(Εγκεκριμένο ΕΠ)

10i

250.420.790,00

30.005.920,00

38.419.286,00

33.910.970,00

41.968.732,00

52.460.915,00

41.968.732,00

52.460.915,00

0,00

0,00

1.920.204,00

3.840.408,00

1.920.204,00

3.840.408,00

0,00

0,00

510.656,00

1.021.312,00

510.656,00

1.021.312,00

0,00

0,00

44.399.592,00

57.322.635,00

44.399.592,00

57.322.635,00

0,00

0,00

465.134.405,00

581.418.007,00

465.134.405,00

581.418.007,00

0,00

0,00

21.508.464,00

43.016.928,00

21.508.464,00

43.016.928,00

0,00

0,00
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9

10
ΣΥΝΟΛΟ 10i

6

10

8

10

9

10

7

10

8

10

9

10

10ii

ΣΥΝΟΛΟ 10ii
10iii

ΣΥΝΟΛΟ 10iii
7

10

8

10

9

10

10iv

ΣΥΝΟΛΟ 10iv
10

ΤΒ

11

ΤΒ

12

ΤΒ

ΤΒ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ

6.508.100,00

13.016.200,00

6.508.100,00

13.016.200,00

0,00

0,00

493.150.969,00

637.451.135,00

493.150.969,00

637.451.135,00

0,00

0,00

164.482.137,00

205.602.672,00

176.482.137,00

220.602.672,00

12.000.000,00

15.000.000,00

8.826.266,00

17.652.532,00

8.826.266,00

17.652.532,00

0,00

0,00

2.192.009,00

4.384.018,00

2.192.009,00

4.384.018,00

0,00

0,00

175.500.412,00

227.639.222,00

242.639.222,00

12.000.000,00

15.000.000,00

55.572.929,00

69.466.163,00

55.572.929,00

187.500.412,00

69.466.163,00

0,00

0,00

2.591.929,00

5.183.858,00

2.591.929,00

5.183.858,00

0,00

0,00

775.582,00

1.551.164,00

775.582,00

1.551.164,00

0,00

0,00

58.940.440,00

76.201.185,00

58.940.440,00

76.201.185,00

0,00

0,00

229.342.715,00

286.678.394,00

229.342.715,00

286.678.394,00

0,00

0,00

10.045.541,00

20.091.082,00

10.045.541,00

20.091.082,00

0,00

0,00

3.259.099,00

6.518.198,00

3.259.099,00

6.518.198,00

0,00

0,00

313.287.674,00

0,00

0,00

242.647.355,00

313.287.674,00

33.634.628,00

42.043.286,00

33.634.628,00

42.043.286,00

0,00

0,00

1.507.824,00

3.015.648,00

1.507.824,00

3.015.648,00

0,00

0,00

441.771,00

883.543,00

441.771,00

883.543,00

0,00

0,00

45.942.477,00

0,00

0,00

35.584.223,00

45.942.477,00

242.647.355,00

35.584.223,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΒ)

2.192.533.203,00

3.088.653.357,00

2.285.683.203,00

3.208.653.357,00

93.150.000,00

120.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

2.228.117.426,00

3.134.595.834,00

2.321.267.426,00

3.254.595.834,00

93.150.000,00

120.000.000,00

22,5%

21,6%

8,0%

8,2%

2,7%

2,6%

4

5

11,1%

10,6%
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3.3. Βαθμός επικαιρότητας των ειδικών στόχων του Ε.Π. και
σύνδεσή τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος
3.3.1. Τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής
παρέμβασης
Με βάση τα προαναφερθέντα στην ενότητα 3.2 και ιδίως τα σημεία που αφορούν στις αλλαγές στο
δημοσιονομικό και ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, τις
πολιτικές στρατηγικής και τη στόχευση του θεσμικού πλαισίου που άπτεται των τομέων
Απασχόλησης και Εκπαίδευσης του ΕΠ, διαμορφώθηκε κατά την Αναθεώρηση 2018 το πλαίσιο των
κατευθύνσεων για τη βελτίωση της λογικής παρέμβασης του ΕΠ, μέσω της ενίσχυσης
συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων, των αναγκαίων αλλαγών στη διάρθρωσή των ειδικών
στόχων, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αποτελέσματα με μεγαλύτερη συμβολή στην επίτευξη
της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΕΠ.
Μέσω της συγχώνευσης ειδικών στόχων, που προτάθηκαν και εγκρίθηκαν κατά την Αναθεώρηση
2018, βελτιώθηκε η σύνδεση με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και ενισχύθηκε η σαφήνεια της
λογικής της παρέμβασης του ΕΠ βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ του θεσμικού περιβάλλοντος, των
αναπτυξιακών αναγκών των στρατηγικών προτεραιοτήτων, των θεματικών στόχων, των
επενδυτικών προτεραιοτήτων με τους ειδικούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό:


Η διάρθρωση των ειδικών στόχων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8i τροποποιήθηκε
προκειμένου να εξυπηρετεί το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Ειδικότερα
ενοποιήθηκαν οι τρεις (3) υφιστάμενοι ειδικοί στόχοι της Επενδυτικής Προτεραιότητας σε έναν
ενιαίο ειδικό στόχο με τίτλο: «Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των
καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση
ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».
Με την εν λόγω αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, εκτιμάται
ότι θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στη δυνατότητα των φορέων
σχεδιασμού και πολιτικής των προσκλήσεων και των δράσεων να προσφέρουν δράσεις που
να ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες των ωφελούμενων.
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Η διάρθρωση των ειδικών στόχων της επενδυτικής Προτεραιότητας 8ii στο πλαίσιο των
προβλεπόμενων στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013, σχετικά με την Πρωτοβουλία
για την Απασχόληση των νέων τροποποιήθηκε προκειμένου να καταστεί πιο απλή και σαφής
όσον αφορά στη στόχευσή της στο σύνολο των ωφελούμενων νέων, ηλικίας έως 29 ετών. Στο
πλαίσιο αυτό ενοποιήθηκαν οι δύο υφιστάμενοι ειδικοί στόχοι της Επενδυτικής
Προτεραιότητας σε έναν ενιαίο ειδικό στόχο, που περιλαμβάνει και τους δύο αυτούς ειδικούς
στόχους. Επίσης αναδιατυπώθηκε ο ειδικός στόχος ως εξής: «Αύξηση της απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών».
Με την εν λόγω αλλαγή,η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, εκτιμάται
ότι θα μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα μέσω της διευκόλυνσης του
σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα
διακριτής παρακολούθησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των δύο
ηλικιακών ομάδων.



Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv, ο ειδικός στόχος «Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης
των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας» κρίθηκε
κατά τη διαδικασία Αναθεώρησης, περιοριστικός και ότι δεν κάλυπτε επαρκώς το πολυπληθές
τμήμα των γυναικών που αναζητά εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε και εγκρίθηκε η
αναδιατύπωση του τίτλου του ειδικού στόχου σε: «Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην
αγορά εργασίας».
Με την εν λόγω αλλαγή, η οποία προτάθηκε και εγκρίθηκε κατά την Αναθεώρηση 2018,
εκτιμάται ότι θα αποδοθεί πληρέστερα όλο το φάσμα των δράσεων που ήδη υλοποιούνται
ή έχουν εξειδικευθεί και πρόκειται να ενεργοποιηθούν άμεσα.



Η διάρθρωση των ειδικών στόχων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10i αναθεωρήθηκε ώστε να
αντανακλά τη νέα θεσμική πραγματικότητα που διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79
(ΦΕΚ /109/1.8.2017), δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικότερα σύγχρονες παιδαγωγικές, αλλά και αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε και εγκρίθηκε κατά την Αναθεώρηση 2018, η ενσωμάτωση του
ειδικού στόχου 2 «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση» στον ειδικό στόχο4,
και η μετατροπή του τίτλου του ειδικού στόχου σε «Αύξηση των σχολικών μονάδων που
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λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της
προσχολικής, α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης».
Με την εν λόγω αλλαγή, η οποία προτάθηκε και εγκρίθηκε κατά την Αναθεώρηση 2018,
εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ενιαία προσέγγιση του νέου σχολείου και
η ενίσχυση των δομών και της ποιότητας στην α’ βάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας
πλέον και τις δομές της προσχολικής εκπαίδευσης.
Οι ανωτέρω αλλαγές, όπως αποτυπώνονται σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας και Ειδικών
Στόχων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
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Πίνακας 80. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018
Επενδυτική Προτεραιότητα
8i Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν
εργασία και των μη ενεργών οικονομικά
ατόμων
στην
απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται
για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της
αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
τοπικών
πρωτοβουλιών
για
την
απασχόληση και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
8ii Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας
των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που
βρίσκονται
εκτός
απασχόλησης,
εκπαίδευσης
ή
κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των νέων που
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ
άλλων μέσω της υλοποίησης της
«Εγγύησης για τη νεολαία»

Ειδικός Στόχος
(Εγκεκριμένο ΕΠ πριν την Αναθεώρηση 2018)
i: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30-44 ετών
ii: Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που
λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
iii: Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά
εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
i: Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 24
ετών.
ii: Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25 έως 29
ετών

Ειδικός Στόχος
(Πρόταση Αναθεώρησης 2018)*

i: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 49
ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων
που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή
επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

i: Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29
ετών
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Πίνακας 80. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018
Επενδυτική Προτεραιότητα
8iv Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
σε
όλους
τους
τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης
στην απασχόληση, της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας,
του
συνδυασμού
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου
και της προώθησης της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία
8vii Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων
της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες
και
ιδιωτικές
υπηρεσίες
απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ
των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των
αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων
με προγράμματα κινητικότητας και μέσω
της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των άμεσα
ενδιαφερομένων
9v
Προώθηση
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
και
της
επαγγελματικής
ενσωμάτωσης
σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί
η
πρόσβαση
στην
απασχόληση

Ειδικός Στόχος
(Εγκεκριμένο ΕΠ πριν την Αναθεώρηση 2018)
i: Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με
έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση
εργασίας

Ειδικός Στόχος
(Πρόταση Αναθεώρησης 2018)*

i:Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας

i: Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση συστημάτων της δημόσιας
διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας

i: Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση συστημάτων της δημόσιας
διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας

ii: Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών
εταίρων καθώς και των τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων
που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις, ή/και
φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

ii: Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών
εταίρων καθώς και των τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων
που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις, ή/και
φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

i:Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της
σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας

i:Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της
σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
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Πίνακας 80. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018
Επενδυτική Προτεραιότητα

10i Μείωση και πρόληψη της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση
της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική
νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές,
μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση

Ειδικός Στόχος
(Εγκεκριμένο ΕΠ πριν την Αναθεώρηση 2018)
i:Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ
ii: Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της
ποιότητας της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης
iii: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Ειδικός Στόχος
(Πρόταση Αναθεώρησης 2018)*
i:Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ
ii:Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της
ποιότητας της προσχολικής, της α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης
iii: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

iv. Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση

10ii.Βελτίωση
της
ποιότητας,
της
αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης
στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων
φοίτησης
και
επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα

i: Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ
και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
ii: Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού

i: Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών
και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων
από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
ii: Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού

10.iiiΒελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη
διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές
ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και
μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων
μέσω
του
επαγγελματικού
προσανατολισμού και της πιστοποίησης
των αποκτώμενων προσόντων

i: Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου
μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (1666+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης

i: Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου
μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (1666+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης
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Πίνακας 80. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018
Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος
(Εγκεκριμένο ΕΠ πριν την Αναθεώρηση 2018)

Ειδικός Στόχος
(Πρόταση Αναθεώρησης 2018)*

10.ivΒελτίωση
της
συνάφειας
των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης
και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων
μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των
αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής
των προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης
με
βάση
την
εργασία,
συμπεριλαμβανομένων
των
διττών
συστημάτων μάθησης και μαθητείας

i: Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

i: Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

*Με επισήμανση και πλάγια γράμματα οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018.
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3.3.2. Τροποποιήσεις στους δείκτες εκροής και αποτελέσματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και
επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές που συνδέονται με προτεραιότητες που
προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΕΠ, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 προτάθηκαν και
εγκρίθηκαν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στους δείκτες εκροής και αποτελέσματος, οι οποίες
οφείλονταν:


Στην κατανομή των πρόσθετων πόρων, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, η οποία οδήγησε
σε διαφοροποίηση των τιμών στόχου των δεικτών εκροών, σε εισαγωγή νέων δεικτών εκροών
ή/και σε απαλοιφή συγκεκριμένων δεικτών εκροών και σε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στους
δείκτες αποτελέσματος με τους οποίους συνδέονται.



Στις διαφοροποιήσεις στους ειδικούς στόχους, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι οποίες
οδήγησαν είτε σε αλλαγή, είτε σε εισαγωγή είτε σε απαλοιφή δεικτών εκροών ή/και
αποτελέσματος.



Σε μεθοδολογικά θέματα, όπως η αλλαγή υποθέσεων εργασίας ή μεθοδολογίας μέτρησης.



Στην αλλαγή του μείγματος κάποιων δράσεων του ΕΠ ύστερα από νέες πολιτικές οι οποίες
οδήγησαν στην επικαιροποίηση του μοναδιαίου κόστους.

Εγκεκριμένες αλλαγές στο Σύστημα Δεικτών του Ε.Π. σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018
Εγκρίθηκαν οι ακόλουθες αντικαταστάσεις και απαλοιφή δεικτών ως κατωτέρω:


Τροποποιήθηκε η ονομασία του δείκτη 11307, Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής του
ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής (επαν) ένταξης σε 11309,
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής (επαν) ένταξης,
καθώς η παρέμβαση δεν θα περιορίζεται πλέον στους ωφελούμενους της πιλοτικής
εφαρμογής, αλλά θα απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων.



Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii, στον Ειδικό Στόχο i, στον ΑΠ3, στο πλαίσιο της
ενοποίησης των ειδικών στόχων, και για την μέτρηση του συνόλου των συμμετεχόντων, έγινε
εισαγωγή του νέου δείκτη εκροής 10301, Συμμετέχοντες έως 29 ετών», σε αντικατάσταση
των Τ4844 «Συμμετέχοντες έως 24 ετών και Τ4845, Συμμετέχοντες 25-29 ετών. Ο νέος
δείκτης θα συνδέεται αντίστοιχα με όλους τους δείκτες αποτελέσματος της ΠΑΝ.
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Καταργήθηκε από την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, Ειδικός Στόχος ii, των ΑΠ2, 4 και 5, ο
δείκτης εκροής CO01, Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων,
δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι δείκτες 11301, Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και
νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και 11302, Αριθμός Κέντρων Στήριξης
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των
παρεμβάσεων. O δείκτης 11301, Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας συνδέεται με το δείκτη αποτελέσματος 11303,
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης της παρέμβασης.



Έγινε εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα10i, Ειδικός Στόχος ii, των ΑΠ 6, 8 και 9, του
νέου δείκτη εκροής 11501, Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο νέος δείκτης αφορά την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη
εκπαιδευτική στήριξη και αντικατοπτρίζει προσηκόντως τις εκροές των παρεμβάσεων
έχοντας ταυτόχρονα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα. Ο νέος δείκτης συνδέεται
αντίστοιχα με το δείκτη αποτελέσματος 11509, Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ. Η τιμή στόχος 2023 του δείκτη έχει
προσεγγιστεί κατά τρόπο ώστε να αποδίδεται ο σωρευτικός χαρακτήρας του δείκτη.



Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, στον Ειδικό Στόχο ii, αντικαταστάθηκε ο δείκτης εκροής
11510, Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, από
το δείκτη 11518, Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου εξαιτίας της αλλαγής στη μεθοδολογία μέτρησής του. Στην ονομασία του
δείκτη προστέθηκε ο όρος «συμμετοχές», ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα το σωρευτικό
χαρακτήρα του δείκτη.



Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, στον Ειδικό Στόχο ii, αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4954,
Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο), από το δείκτη 11519, Αριθμός
συμμετοχών σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται, εξαιτίας της
αλλαγής στη μεθοδολογία μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος
«συμμετοχές», ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα το σωρευτικό χαρακτήρα του δείκτη.



Αφαιρέθηκε από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10 ii, Ειδικός Στόχος i, του ΑΠ 9, ο δείκτης
εκροής Τ4955, Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη, καθώς στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου δεν λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Αντίστοιχα καταργήθηκε και ο
δείκτης αποτελέσματος Τ4905, Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που ολοκληρώνουν έγκαιρα
τον κύκλο σπουδών.
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Αφαιρέθηκε από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10 iv, Ειδικός Στόχος ii, του ΑΠ8, ο δείκτης
εκροής Τ4960, Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθώς η
δράση δεν αφορούσε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του ΑΠ8. Αντίστοιχα, καταργήθηκε και ο
δείκτης αποτελέσματος Τ4907, Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις.



Αφαιρέθηκε από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10 iv, Ειδικός Στόχος ii, του ΑΠ 9, ο δείκτης
εκροής Τ4960, Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθώς δεν
λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο Αιγαίο. Αντίστοιχα, καταργήθηκε και ο
δείκτης αποτελέσματος Τ4907, Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις



Αφαιρέθηκε από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, Ειδικός Στόχος i, του ΑΠ 9, ο δείκτης
εκροής Τ4957, Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή ΕΚΟ, όπως παραπάνω.



Έγινε εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, Ειδικός Στόχος i, των ΑΠ 6, 8 και 9, του
νέου δείκτη εκροής 11704, Αριθμός προγραμμάτων διά βίου μάθησης που υλοποιούνται, σε
αντικατάσταση του T4961, Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δια βίου
μάθησης. Ο νέος δείκτης αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την ενίσχυση της δια
βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχομένων προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι ο
δείκτης θα προσμετράται για δράσεις των ΚΔΒΜ από την έναρξη του ΕΠ και ότι λόγω του
συστημικού χαρακτήρα των δράσεων δεν απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων
(microdata). Ο νέος δείκτης θα συνδέεται αντίστοιχα με τον δείκτη αποτελέσματος 11706,
Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης που υλοποιούνται.



Έγινε εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, Ειδικός Στόχος ii, των ΑΠ 6, 8 και 9, του
νέου δείκτη αποτελέσματος 11509, Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ. Ο νέος δείκτης αφορά την
εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική στήριξη και συνδέεται με το νέο δείκτη
εκροής 11501, Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις.



Έγινε εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, Ειδικός Στόχος ii, των ΑΠ 6, 8 και 9, του
νέου δείκτη αποτελέσματος 11516, Ποσοστό των σχολικών μονάδων α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου σε αντικατάσταση
του 11513, Ποσοστό σχολικών μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Οι αλλαγές στο δείκτη προέκυψαν λόγω της
αναθεώρησης στη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής βάσης και της τιμής στόχου. Ο
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

341

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

δείκτης συνδέεται με το δείκτη εκροών 11518, Αριθμός συμμετοχών, σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.


Έγινε εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, Ειδικός Στόχος ii, των ΑΠ 6, 8 και 9, του
νέου δείκτης αποτελέσματος 11520, Ποσοστό σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης
που ωφελήθηκαν, προς αντικατάσταση του Τ4904, Ποσοστό αύξησης των τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο). Ο νέος δείκτης αποτυπώνει

ακριβέστερα την

επιδιωκόμενη αλλαγή ως προς την Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση και
συνδέεται με το δείκτη εκροής 11519 (αντικατάσταση του Τ4954), Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται.


Έγινε εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, Ειδικός Στόχος i, των ΑΠ 7, 8 και 9, των
νέων δεικτών αποτελέσματος 11705105, Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν, και, 11706, Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων
δια βίου μάθησης που υλοποιούνται, σε αντικατάσταση του δείκτη Τ4908, Ποσοστό αύξησης
συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε προγράμματα δια βίου μάθησης και δεύτερης ευκαιρίας
που πιστοποιήθηκαν. Οι νέοι εγκεκριμένοι δείκτες 11705 και 11706 αποτυπώνουν
ακριβέστερα, τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ο μεν πρώτος για την αύξηση της συμμετοχής σε
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του πληθυσμού (16- 66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων, ο δε
δεύτερος, για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων
προγραμμάτων. Ο δείκτης αποτελέσματος 11705 συνδέεται με το, δείκτη εκροής Τ4963,
Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας, και ο δείκτης
αποτελέσματος 11706 με τον 11704, Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που
υλοποιούνται.



Αφαιρέθηκε από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10 ii, Ειδικός Στόχο i, του ΑΠ 9, ο δείκτης
αποτελέσματος Τ4905, Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών, καθώς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν λειτουργεί Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα. Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται, με τον καταργηθέντα για τον ίδιο Άξονα, δείκτη εκροής
Τ4955.

105

Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία Περιφερειών.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, θα πρέπει, να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις
Κατηγορίες Περιφερειών.
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Οι τροποποιήσεις στους δείκτες εκροής και αποτελέσματος που εγκρίθηκαν σε συνέχεια της
Αναθεώρησης 2018 ανά Άξονα και επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π. εμφανίζονται συνοπτικά
στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ 81- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠ

ΕΠ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ

11307: Ωφελούμενοι της
πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ
2, 4, 5

8i

που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής
(επαν) ένταξης

11309: Ωφελούμενοι ΚΕΑ
που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

9v

8ii

παρέμβαση δεν θα περιορίζεται πλέον
στους ωφελούμενους της πιλοτικής
εφαρμογής αλλά θα απευθύνεται στο
σύνολο των ωφελούμενων.
δείκτες 11301 και 11302

συμπεριλαμβανομένων των

αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές

μακροχρόνια ανέργων
3

Αλλαγή ονομασίας δείκτη, καθώς η

Απαλοιφή δείκτη, καθώς οι υφιστάμενοι

CO01: Άνεργοι,
2, 4, 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

των παρεμβάσεων.

Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24

Αλλαγή δεικτών, στο πλαίσιο της

ετών

ενοποίησης των ειδικών στόχων της ΠΑΝ.
Αντικαταστάθηκαν οι δείκτες Τ4844 και

3

Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29

8ii

10301: Συμμετέχοντες έως 29

Τ4845 με το δείκτη 10301 για τη μέτρηση

ετών

του συνόλου των συμμετεχόντων στις
δράσεις της. Ο δείκτης συνδέεται

ετών

αντίστοιχα με όλους τους δείκτες
αποτελέσματος της ΠΑΝ.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠ

ΕΠ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εισαγωγή δείκτη, ο οποίος αφορά στην
Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη

6, 8, 9

10i

11501 Αριθμός σχολικών

Εκπαιδευτική Στήριξη και αντικατοπτρίζει

μονάδων που επωφελούνται

προσηκόντως τις εκροές των

από εκπαιδευτικές

παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα

παρεμβάσεις

σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.
Ο νέος δείκτης συνδέεται αντίστοιχα με το
δείκτη αποτελέσματος 11503.
Αλλαγή μεθοδολογίας μέτρησης του

6,8,9

10i

11510 Αριθμός σχολικών

11518 Αριθμός συμμετοχών

μονάδων που έχουν ενταχθεί

σχολικών μονάδων που

στο πλαίσιο του Νέου

έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο

Σχολείου

του Νέου Σχολείου

δείκτη. Ο δείκτης πλέον θα είναι
σωρευτικός. Τροποποιήθηκε η ονομασία
του δείκτη, καθώς προστέθηκε ο όρος
«συμμετοχές», ο οποίος αποτυπώνει
καλύτερα το σωρευτικό χαρακτήρα του
δείκτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 81- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠ

ΕΠ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αλλαγή μεθοδολογίας μέτρησης του

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων
6,8,9

10i

προσχολικής εκπαίδευσης

11519 Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης

(προνήπιο)

που υποστηρίζονται

δείκτη. Ο δείκτης πλέον θα είναι
σωρευτικός. Τροποποιήθηκε η ονομασία
του δείκτη, καθώς προστέθηκε ο όρος
«συμμετοχές», ο οποίος αποτυπώνει
καλύτερα το σωρευτικό χαρακτήρα του
δείκτη.
Εισαγωγή δείκτη, προκειμένου να
αποτυπώνεται ο συστημικός χαρακτήρας

Τ4961 Άτομα (16-66+) που
7, 8, 9

παρακολούθησαν

10iii

11704 Αριθμός
προγραμμάτων διά βίου

προγράμματα δια βίου

μάθησης που υλοποιούνται.

μάθησης

των παρεμβάσεων και η επιδιωκόμενη
αλλαγή για την ενίσχυση της δια βίου
μάθησης μέσω της αύξησης των
παρεχομένων προγραμμάτων. Ο δείκτης
συνδέεται αντίστοιχα με το δείκτη
αποτελέσματος 11706.
Απαλοιφή δείκτη, καθώς η δράση δεν

8, 9

10iv

T4960 Φοιτητές που

αφορούσε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

συμμετέχουν σε

του ΑΠ8. Επιπλέον, δεν λειτουργεί

προγράμματα πρακτικής

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο

άσκησης

Αιγαίο. Αντίστοιχα έγινε απαλοιφή του
δείκτη αποτελέσματος Τ4907.
Απαλοιφή δείκτη, καθώς δεν λειτουργεί

9

10ii

T4955 Αριθμός φοιτητών που

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο

λαμβάνουν υποστήριξη

Αιγαίο. Αντίστοιχα έγινε απαλοιφή του
δείκτη αποτελέσματος Τ4905.
Απαλοιφή δείκτη, καθώς δεν λειτουργεί

9

10ii

T4957 Αριθμός υποτροφιών

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο

σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

Αιγαίο. Αντίστοιχα έγινε απαλοιφή του
δείκτη αποτελέσματος Τ4905.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠ
2,4,5

ΕΠ
9v

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

T4814: Άνεργοι που

Απαλοιφή δείκτη, λόγω της απαλοιφής

επωφελούνται άμεσα από την

του αντίστοιχου δείκτη εκροής CO01.

αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠ
6, 8, 9

ΕΠ
10i

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ
11509 Ποσοστό σχολείων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εισαγωγή δείκτη, λόγω της εισαγωγής του
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ΠΙΝΑΚΑΣ 81- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠ

ΕΠ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ
που παρέχουν υπηρεσίες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
αντίστοιχου δείκτη εκροών 11501.

εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ
6, 8, 9

10i

Τ4904 Ποσοστό αύξησης των

11520 Ποσοστό σχολικών

Αλλαγή δείκτη, προκειμένου να

τάξεων προσχολικής

μονάδων προσχολικής

αποτυπώνεται ακριβέστερα η

εκπαίδευσης (προνήπιο)

εκπαίδευσης που

επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της

ωφελήθηκαν

συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Ο δείκτης συνδέεται με το δείκτη εκροών
11519.

6, 8, 9

7, 8, 9

10i

10iii

11513 Ποσοστό σχολικών

11516 Ποσοστό σχολικών

Αλλαγή δείκτη, διότι αναθεωρήθηκε η

μονάδων α’βάθμιας και

μονάδων α’βάθμιας και

μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής

β΄βάθμιας εκπαίδευσης που

β΄βάθμιας εκπαίδευσης που

βάσης και της τιμής στόχου. Ο δείκτης

λειτουργούν στο πλαίσιο του

ωφελήθηκαν στο πλαίσιο του

συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11518.

Νέου Σχολείου

Νέου Σχολείου

Τ4908 Ποσοστό αύξησης

11705 Ποσοστό

Αλλαγή δείκτη. Προκειμένου να

συμμετεχόντων ατόμων (16-

συμμετεχόντων ατόμων (16-

αποτυπώνεται ακριβέστερα η

66+) σε προγράμματα δια

66+) σε σχολεία δεύτερης

επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της

βίου μάθησης και δεύτερης

ευκαιρίας που

συμμετοχής σε σχολεία δεύτερης

ευκαιρίας που

πιστοποιήθηκαν

ευκαιρίας του πληθυσμού (16- 66+ ετών),

πιστοποιήθηκαν

με πιστοποίηση προσόντων. Ο δείκτης
συνδέεται με το δείκτη εκροών Τ4963.

7, 8, 9

10iii

11706 Ποσοστό αύξησης των

Εισαγωγή δείκτη, προκειμένου να

προγραμμάτων δια βίου

αποτυπώνεται ακριβέστερα η

μάθησης που υλοποιούνται

επιδιωκόμενη αλλαγή για την ενίσχυση
της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης
των παρεχόμενων προγραμμάτων. Ο
δείκτης συνδέεται με το δείκτη εκροών
11704.

8, 9

10iv

T4907 Ποσοστό φοιτητών που

Απαλοιφή δείκτη, λόγω της απαλοιφής

πραγματοποιούν την πρακτική

του δείκτη εκροών Τ4960, καθώς η δράση

τους άσκηση σε επιχειρήσεις

δεν αφορούσε τα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα του ΑΠ8. Επιπλέον, δεν
λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με
έδρα το Νότιο Αιγαίο.
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3.4. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος
και προβλέψεις επίτευξης της στοχοθεσίας 2023
Για την πρόοδο επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος και τις προβλέψεις επίτευξης της
στοχοθεσίας 2023 βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο 1.2. του παρόντος.

3.5. Βαθμός συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη
λογική παρέμβασης του Προγράμματος

Στο κεφάλαιο αυτό επανεξετάζεται ο βαθμός συμβολής και η

αξιοπιστία του συστήματος

ποσοτικών στόχων του ΕΠ. Η προσέγγιση βασίζεται στην εποπτική και εννοιολογική επαλήθευση
της καταλληλότητας των δεικτών σε σχέση με την επίτευξη των Ειδικών Στόχων και Επενδυτικών
Προτεραιοτήτων ανά Άξονα Προτεραιότητας και στον έλεγχο της αντιπροσωπευτικότητάς τους
ή/και χρηματοοικονομικής τους βαρύτητας.
Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ένας πίνακας λογικού πλαισίου (Logframe Matrix) ανά ΑΠ, από
τον οποίο μπορούν να διαπιστωθούν οι σχέσεις μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, Θεματικών
Στόχων, Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, Ειδικών Στόχων, Δράσεων, Δεικτών Αποτελέσματος και
Δεικτών Εκροών. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στους δείκτες του Εγκεκριμένου Αναθεωρημένου ΕΠ
(σε συνέχεια και της Αναθεώρησης 2018) με στόχο να διαπιστωθεί αν οι εν λόγω αλλαγές
ενισχύουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος.
Η λογική της παρέμβασης σε αυτό το στάδιο αξιολογείται ως προς την αντίστροφη συσχέτιση των
αναγκών και επομένως των επιθυμητών αποτελεσμάτων που έχουν διαμορφωθεί και το αν τελικά
πληρούνται ή όχι στη λογική όλου του Προγράμματος.
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ΑΠ 1: Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν τα
κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται δε ότι κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης 2018 δεν κρίθηκε απαραίτητη καμία
σημαντική μεταβολή στους εν λόγω δείκτες.
Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος αποτιμούν σημαντικό τμήμα της

Επενδυτικής

Προτεραιότητας, ήτοι 32,7% σε χρηματοδοτικούς πόρους (ΔΔ). Επίσης, η Επενδυτική
Προτεραιότητα προσλαμβάνει το 100% της οικονομικής βαρύτητας του Άξονα εκφράζοντας πλήρως
το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος (35% ο ΕΣ 1, και 65% ο ΕΣ 2).
Ειδικότερα όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τον επιλεγμένους
δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Για τους δείκτες εκροής τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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ΑΠ 2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

8i. Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν τα
κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i
(δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στις χωροθετούμενες κατηγορίες των
περιφερειών Στερεάς Ελλάδα και Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στους ΑΠ 4 και 5). Η επενδυτική
Προτεραιότητα προσλαμβάνει το 68,6 % της οικονομικής βαρύτητας του Άξονα εκφράζοντας τη
μεγάλη σημασία και βαρύτητα της εν λόγω ΕΠ και των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Η βασική μεταβολή που προτάθηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αφορούσε
την ενοποίηση των τριών ειδικών στόχων σε έναν. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον Αξιολογητή
ενίσχυσε τη λογική παρέμβασης δεδομένου ότι το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης και συνεπώς οι νέες δράσεις που εξειδικεύτηκαν απομακρύνονται από τις κλειστές
τύπου παρεμβάσεις που είχαν προκαθορισμένο περιεχόμενο και στόχους.

Δεδομένου ότι η

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κλειστού τύπου επανεξετάστηκε υπερ μίας πιο
ολοκληρωμένης προσέγγισης ανά ωφελούμενο στη βάση των αναγκών του, η νέα διάρθρωση της
εξειδίκευσης της επενδυτικής Προτεραιότητας από έναν ειδικό στόχο ενισχύει τη λογική
παρέμβασης. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα, ενισχύοντας «τεχνικά» το νέο
μοντέλο Πολιτικών Απασχόλησης, οι οποίες προβλέπουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω
διαρκούς διαθεσιμότητας σταθερών επιλογών απασχόλησης.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
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δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 εγκρίθηκε η αλλαγή της
ονομασίας του δείκτη ΚΕΑ, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τη λογική της παρέμβασης η οποία δεν
θα περιορίζεται πλέον στους ωφελούμενους της πιλοτικής εφαρμογής ΚΕΑ αλλά θα απευθύνεται
στο σύνολο των ωφελούμενων (βλ. νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, ως
ανωτέρω).
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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8iv. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv
(δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στις χωροθετούμενες κατηγορίες των
περιφερειών Στερεάς Ελλάδα και Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στους ΑΠ 4 και 5 όπως θα δούμε στη
συνέχεια). Επίσης η επενδυτική Προτεραιότητα προσλαμβάνει ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, 27% ανάλογη με το μέγεθος των αποτελεσμάτων που
έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 βελτιώθηκε ο τίτλος του Ειδικού Στόχου προκειμένου να
αποτυπώνει καλύτερα το περιεχόμενο των δράσεων. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον Αξιολογητή
ενισχύει τη λογική παρέμβασης. Ειδικότερα, ο προηγούμενος τίτλος

«Βελτίωση της εργασιακής

κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας»
κρίνεται περιοριστικός καθώς δεν καλύπτει επαρκώς το πολυπληθές τμήμα των γυναικών που
αναζητά εργασία.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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9v. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην απασχόληση
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v
(δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στις χωροθετούμενες κατηγορίες των
περιφερειών Στερεάς Ελλάδα και Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στους ΑΠ 4 και 5). H επενδυτική
Προτεραιότητα παρόλο που προσλαμβάνει μικρή οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό 4,4%, εξειδικεύεται και εκφράζει ικανοποιητικά το μέγεθος των
αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, καταργήθηκε ο δείκτης αποτελέσματος Τ4814 ο οποίος
συνδεόταν με το διαγραφέντα δείκτη εκροής CO01.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν επαρκώς τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τους δύο
επιλεγμένους δείκτες εκροής 11301 και 11302.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 καταργήθηκε ο δείκτης CO01, καθώς οι υφιστάμενοι δείκτες
11301 και 11302 αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των παρεμβάσεων. Η μεταβολή αυτή
σύμφωνα με τον Αξιολογητή, ενισχύει τη λογική παρέμβασης που υποστηρίζει τη χρήση
περιορισμένου αριθμού δεικτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν σημαντική- και ανάλογη προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των Προγραμμάτων.

Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
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α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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ΑΠ 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και οι δείκτες αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα
8ii(ΠΑΝ). Επίσης η επενδυτική Προτεραιότητα προσλαμβάνει το 100% της οικονομικής βαρύτητας
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας επιδιώκοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα που έχουν
τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αξιοποιούνται οι κοινοί δείκτες πρωτοβουλίας για την απασχόληση
των νέων. Επίσης, κατά την Αναθεώρηση 2018 εγκρίθηκε η ενοποίηση των δύο ειδικών στόχων σε
έναν. Ο Αξιολογητής εκτιμά ότι η αλλαγή αυτή ενισχύει τη λογική παρέμβασης δεδομένου ότι
διευκολύνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων, επιτυγχάνοντας καλύτερα
αποτελέσματα και διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα διακριτής παρακολούθησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δύο ηλικιακών ομάδων 15-24 ετών και 25-29 ετών.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Γίνεται χρήση των κοινών δεικτών πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.
β) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο της ενοποίησης των ειδικών στόχων της ΠΑΝ, εισάγεται ο νέος δείκτης 10301 για τη
μέτρηση του συνόλου των συμμετεχόντων στις δράσεις προς αντικατάσταση των δεικτών Τ4844 και
Τ 4845. Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται αντίστοιχα με όλους του δείκτες αποτελέσματος της ΠΑΝ.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
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α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
8vii. Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και
των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική
κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων.

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν τα
κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Κατά
τη διαδικασία της αναθεώρησης δεν κρίθηκε απαραίτητη καμία σημαντική μεταβολή στους εν λόγω
δείκτες.
Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος αποτιμούν σημαντικό τμήμα της επενδυτικής
Προτεραιότητας, ενώ το μικρό ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού οι δράσεις
είναι οριζόντιες. Αυτό συνεπάγεται ότι οι δείκτες αφορούν Συστημικές παρεμβάσεις και δεν μπορεί
να επιμεριστούν ανά Περιφέρεια δεδομένου ότι οι πράξεις θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο.
Επίσης, η επενδυτική Προτεραιότητα προσλαμβάνει μικρό μέρος της οικονομικής βαρύτητας του
Άξονα εκφράζοντας ωστόσο πλήρως το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Ειδικότερα όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλεί στοιχεία από τον επιλεγμένο
δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Για τους δείκτες εκροής τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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8i. Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν τα
κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i
(το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων ανά κατηγορία
περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2,4 και 5). Η επενδυτική Προτεραιότητα προσλαμβάνει το 72,5 %
της οικονομικής βαρύτητας του Άξονα εκφράζοντας τη μεγάλη σημασία και βαρύτητα της εν λόγω
ΕΠ και των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Η βασική μεταβολή που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αφορά την ενοποίηση των
τριών ειδικών στόχων σε έναν. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον Αξιολογητή, ενισχύει τη λογική
παρέμβασης δεδομένου ότι το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και συνεπώς οι
νέες δράσεις που εξειδικεύτηκαν απομακρύνονται από τις κλειστές τύπου παρεμβάσεις που είχαν
προκαθορισμένο περιεχόμενο και στόχους.

Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα των

παρεμβάσεων κλειστού τύπου επανεξετάστηκε υπέρ μίας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης ανά
ωφελούμενο στη βάση των αναγκών του, η νέα διάρθρωση της εξειδίκευσης της Επενδυτικής
Προτεραιότητας από έναν ειδικό στόχο ενισχύει τη λογική παρέμβασης. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει
καλύτερα αποτελέσματα, ενισχύοντας «τεχνικά» το νέο μοντέλο Πολιτικών Απασχόλησης, οι
οποίες προβλέπουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω διαρκούς διαθεσιμότητας σταθερών
επιλογών απασχόλησης.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
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δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 εγκρίθηκε η αλλαγή της
ονομασίας του δείκτη ΚΕΑ, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τη λογική της παρέμβασης η οποία δεν
θα περιορίζεται πλέον στους ωφελούμενους της πιλοτικής εφαρμογής ΚΕΑ αλλά θα απευθύνεται
στο σύνολο των ωφελούμενων (βλ. νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, ως
ανωτέρω).
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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8iv. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv
(το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων ανά κατηγορία
περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2,4 και 5). Επίσης η επενδυτική Προτεραιότητα προσλαμβάνει
ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό 21,3 %,
ανάλογη με το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 βελτιώθηκε ο τίτλος του Ειδικού Στόχου προκειμένου να
αποτυπώνει καλύτερα το περιεχόμενο των δράσεων. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον Αξιολογητή
ενίσχυσε την λογική παρέμβασης. Ειδικότερα, ο προηγούμενος τίτλος «Βελτίωση της εργασιακής
κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας»
κρίνεται περιοριστικός καθώς δεν καλύπτει επαρκώς τον πληθυσμό των γυναικών που αναζητά
εργασία.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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9v. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην απασχόληση
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v
(το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων ανά κατηγορία
περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2, 4 και 5). H επενδυτική Προτεραιότητα παρόλο που
προσλαμβάνει μικρή οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό
3,8%, εξειδικεύεται και εκφράζει ικανοποιητικά το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως
στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, καταργήθηκε ο δείκτης αποτελέσματος Τ4814 ο οποίος
συνδεόταν με το διαγραφέντα δείκτη εκροής CO01.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν επαρκώς τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τους δύο
επιλεγμένους δείκτες εκροής 11301 και 11302.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 καταργήθηκε ο δείκτης CO01, καθώς οι υφιστάμενοι δείκτες
11301 και 11302 αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των παρεμβάσεων. Η μεταβολή αυτή
σύμφωνα με τον Αξιολογητή, ενισχύει τη λογική παρέμβασης που υποστηρίζει τη χρήση
περιορισμένου αριθμού δεικτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν σημαντική- και ανάλογη προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των Προγραμμάτων.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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Αποτελέσματα

Δείκτες Ε.Π. (Πριν την αναθεώρηση
2018)

Δείκτες Εγκεκριμένου ΕΠ (μετά &
την Αναθεώρηση 2018)

Σχόλια

Ειδικοί Στόχοι

Πόροι % ΕπΠρ

Σχόλια

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Πόροι % ΑΠ

Σχόλια

ΑΠ

Τύποι δράσεων

Ικανοποιητική
Εξειδίκευση/ Μικρή
οικονομική βαρύτητα

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:
4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου
- Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Δυναμικού στην
Οικονομίας
Περιφέρεια Στερεάς
- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Ελλάδας

Δείκτες Αποτελέσματος

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 καταργήθηκε ο
δείκτης αποτελέσματος Τ4814 ο οποίος συνδεόταν με τον
διαγραφέντα δείκτη εκροής CO01.

Ενδυνάμωση
υφιστάμενων και
νέων επιχειρήσεων
που είναι
εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Κοινωνικών
Επιχειρήσειων

Τ4814 Άνεργοι που επωφελούνται
άμεσα από την αξιοποίηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας
11303 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης
της παρέμβασης

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά την
λήξης της παρέμβασης

Δείκτες Εκροών

CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων
Ενίσχυση
υφιστάμενων και
νέων επιχειρήσεων
που είναι
εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Κοινωνικών
Επιχειρήσειων

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που
αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών
αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν επαρκώς τις
επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και
αντλεί στοιχεία από τους δύο επιλεγμένους δείκτες εκροής
11301 και 11302.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της
Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο αντίστοιχος δείκτης
Ειδικός Στόχος i:
εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που
Ενίσχυση της
αποτυπώνει ο δείκτης αποτελέσματος.
Απασχόλησης μέσω
της ενίσχυσης της
σύστασης και
λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας

6.7%

9v. Προώθηση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
και της
Οι δείκτες εκροής και
επαγγελματικής
αποτελέσματος
ενσωμάτωσης σε
αποτιμούν σημαντικό
κοινωνικές
τμήμα της
επιχειρήσεις και την
επενδυτικής
κοινωνική και
προτεραιότητας
αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην
απασχόληση

3.8%

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 καταργήθηκε ο
δείκτης CO01, καθώς οι υφιστάμενοι δείκτες 11301 και
11302 αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των
παρεμβάσεων.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών
εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες
αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας και
του άξονα προτεραιότητας.
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ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

8vii. Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και
των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική
κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων.

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν τα
κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Κατά
τη διαδικασία της αναθεώρησης δεν κρίθηκε απαραίτητη καμία σημαντική μεταβολή στους εν λόγω
δείκτες.
Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος αποτιμούν σημαντικό τμήμα της επενδυτικής
Προτεραιότητας, ενώ το μικρό ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού οι δράσεις
είναι οριζόντιες. Αυτό συνεπάγεται ότι οι δείκτες αφορούν συστημικές παρεμβάσεις και δεν μπορεί
να επιμεριστούν ανά Περιφέρεια δεδομένου ότι οι πράξεις θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο.
Επίσης, η επενδυτική Προτεραιότητα προσλαμβάνει μικρό ποσοστό της οικονομικής βαρύτητας
του Άξονα εκφράζοντας ωστόσο πλήρως το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως
στόχος.
Ειδικότερα όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Για τους δείκτες εκροής τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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8i. Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν τα
κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i
(το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων ανά κατηγορία
περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2,4 και 5). Η επενδυτική Προτεραιότητα προσλαμβάνει το 63,4 %
της οικονομικής βαρύτητας του Άξονα εκφράζοντας τη μεγάλη σημασία και βαρύτητα της εν λόγω
ΕΠ και των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Η βασική μεταβολή που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αφορά την ενοποίηση των
τριών ειδικών στόχων σε έναν. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον Αξιολογητή ενισχύει την λογική
παρέμβασης δεδομένου ότι το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και συνεπώς οι
νέες δράσεις που εξειδικεύτηκαν απομακρύνονται από τις κλειστές τύπου παρεμβάσεις που είχαν
προκαθορισμένο περιεχόμενο και στόχους.

Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα των

παρεμβάσεων κλειστού τύπου επανεξετάστηκε υπέρ μίας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης ανά
ωφελούμενο στη βάση των αναγκών του, η νέα διάρθρωση της εξειδίκευσης της επενδυτικής
Προτεραιότητας από έναν ειδικό στόχο ενισχύει τη λογική παρέμβασης. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει
καλύτερα αποτελέσματα, ενισχύοντας «τεχνικά» το νέο μοντέλο Πολιτικών Απασχόλησης, οι
οποίες προβλέπουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω διαρκούς διαθεσιμότητας σταθερών
επιλογών απασχόλησης.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
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Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 εγκρίθηκε η αλλαγή της
ονομασίας του δείκτη ΚΕΑ, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τη λογική της παρέμβασης η οποία δεν
θα περιορίζεται πλέον στους ωφελούμενους της πιλοτικής εφαρμογής ΚΕΑ αλλά θα απευθύνεται
στο σύνολο των ωφελούμενων (βλ. νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, ως
ανωτέρω).
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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8iv. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv
(το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων ανά κατηγορία
περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2, 4 και 5). Επίσης η επενδυτική Προτεραιότητα προσλαμβάνει
ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό 31,6%,
ανάλογη με το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 βελτιώθηκε ο τίτλος του Ειδικού Στόχου προκειμένου να
αποτυπώνει καλύτερα το περιεχόμενο των δράσεων. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον
Αξιολογητή, ενισχύει τη λογική παρέμβασης. Ειδικότερα, ο προηγούμενος τίτλος

«Βελτίωση της

εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση
εργασίας» κρίνεται περιοριστικός καθώς δεν καλύπτει επαρκώς το πολυπληθές τμήμα των
γυναικών που αναζητά εργασία.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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9v. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην απασχόληση
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v
(το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων ανά κατηγορία
περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2, 4 και5). H επενδυτική Προτεραιότητα παρόλο που
προσλαμβάνει μικρή οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό
3,5%, εξειδικεύεται και εκφράζει ικανοποιητικά το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως
στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, καταργήθηκε ο δείκτης αποτελέσματος Τ4814 ο οποίος
συνδεόταν με το διαγραφέντα δείκτη εκροής CO01.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν επαρκώς τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τους δύο
επιλεγμένους δείκτες εκροής 11301 και 11302.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 καταργήθηκε ο δείκτης CO01, καθώς οι υφιστάμενοι δείκτες
11301 και 11302 αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των παρεμβάσεων. Η μεταβολή αυτή
σύμφωνα με τον Αξιολογητή, ενισχύει τη λογική παρέμβασης που υποστηρίζει τη χρήση
περιορισμένου αριθμού δεικτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν σημαντική- και ανάλογη προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των Προγραμμάτων.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και
ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

10i. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και
σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Οι τρεις ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10i (δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται χωρικά στις δύο κατηγορίες
Περιφερειών, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, ήτοι στους ΑΠ 8 και 9). H επενδυτική Προτεραιότητα
10i, προσλαμβάνει μεγάλη οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του ΑΠ 6, ήτοι ποσοστό 73%, και
ειδικότερα μέσω του ΕΣii (63%). Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, τροποποιήθηκε ο τίτλος του,
ώστε να εκφράζει πιο ικανοποιητικά το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 η διάρθρωση των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας αναθεωρήθηκε προκειμένου να αντανακλά τη νέα θεσμική πραγματικότητα που
διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ/ 109/1.8.2017) και ο ειδικός στόχος 4 του
Εγκεκριμένου ΕΠ «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολικής εκπαίδευση», ενσωματώνεται στον
ειδικό στόχο 2, ο τίτλος του οποίου μετατρέπεται σε «Αύξηση των σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου - Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της
προσχολικής, α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης».
Ταυτόχρονα ενισχύθηκε η λογική παρέμβασης μέσω των ακόλουθων αλλαγών στο σύστημα
δεικτών που αφορούν τον Ειδικό Στόχο ii, ο οποίος και λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική
βαρύτητα:
α) Εισαγωγή του δείκτη αποτελεσμάτων 11509 λόγω της εισαγωγής του αντίστοιχου δείκτη εκροών
11501.
β) Αντικατάσταση του δείκτη 11513 από το δείκτη 11516 διότι τροποποιήθηκε η μεθοδολογία
υπολογισμού της τιμής βάσης και της τιμής στόχου. Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με το δείκτη
εκροών 11518.
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γ) Αντικατάσταση του δείκτη Τ4904 από το δείκτη 11520 προκειμένου να αποτυπώνεται
ακριβέστερα η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Τα Κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και αφορούν το
σύνολο των ειδικών στόχων της επενδυτικής Προτεραιότητας 10i, είναι:
α) Ενίσχυση της λογικής της παρέμβασης και καλύτερη αποτύπωση της επιδιωκόμενης αλλαγής στο
πλαίσιο των δράσεων που θα λάβουν χώρα εντός του ΕΣi.
β) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του ΑΠ.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
δ) Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
ε) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, αντίστοιχα στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 εγκρίθηκε η
εισαγωγή του δείκτη 11501, ο οποίος αφορά στην εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική
στήριξη και αντικατοπτρίζει προσηκόντως τις εκροές των παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα
σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.
Επίσης ο δείκτης εκροής 11510 αντικαταστάθηκε από το δείκτη 11518. Η αλλαγή αυτή οφείλεται σε
αλλαγή της μεθοδολογίας μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος
"συμμετοχές", ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα το σωρευτικό χαρακτήρα του. Ο δείκτης συνδέεται
αντίστοιχα με το δείκτη αποτελέσματος 11516.
Τέλος, ο δείκτης Τ4954 αντικαταστάθηκε από το δείκτη 11519 λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας
μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές" ο οποίος αποτυπώνει
καλύτερα το σωρευτικό χαρακτήρα του.
Κύρια συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10i:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής. β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο
πλαίσιο της επενδυτικής Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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10ii. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10ii (δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται χωρικά στις δύο κατηγορίες
Περιφερειών, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, ήτοι στους ΑΠ 8 και 9). H επενδυτική Προτεραιότητα
10ii, προσλαμβάνει ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του ΑΠ 6, ήτοι ποσοστό
σχεδόν 28%.
Η λογική παρέμβασης θεωρείται ικανοποιητική και δεν προτείνεται κάποια αλλαγή στο σύστημα
ανάλυσης δεικτών.
Ειδικότερα τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος και των δύο ειδικών στόχων
είναι τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση του δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων είναι τα
ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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ΑΠ7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας

10iii. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων
προσόντων
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iii
(δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται χωρικά στις δύο κατηγορίες Περιφερειών,
Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, ήτοι στους ΑΠ 8 και 9). H επενδυτική Προτεραιότητα 10iii,
προσλαμβάνει μικρή αλλά ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του ΑΠ 7,

ήτοι

ποσοστό 19,5%.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4908 από τους ακόλουθους δύο
δείκτες, 11705 και 11706. Ο δείκτης 11705106, αποτυπώνει ακριβέστερα την επιδιωκόμενη αλλαγή
για την αύξηση της συμμέτοχης σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ενισχύοντας τη λογική παρέμβασης
και την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
Ο δείκτης 11706 εισάγεται προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η επιδιωκόμενη αλλαγή για
την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων προγραμμάτων. Ο δείκτης
συνδέεται με το δείκτη εκροών 11704 (προς αντικατάσταση του Τ4961).
Με τις εν λόγω αλλαγές ενισχύεται η λογική παρέμβασης καθώς και η διακριτή ποσοτικοποίηση
των αποτελεσμάτων που αφορούν αφενός τη βελτίωση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και
αφετέρου την αύξηση των συμμετεχόντων σε ΣΔΕ που πιστοποιούνται.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:

106

Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία Περιφερειών.
Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι
τιμές στόχοι για όλες τις Κατηγορίες Περιφερειών.
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α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν ακριβέστερα τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ειδικά στο
πεδίο της βελτίωσης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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Αποτελέσματα

Δείκτες Ε.Π. (Πριν την
αναθεώρηση 2018)

Δείκτες Εγκεκριμένου ΕΠ
(μετά & την Αναθεώρηση Σχόλια
2018)

Ειδικοί Στόχοι

Πόροι %
ΕπΠρ

Σχόλια

Επενδυτική Προτεραιότητα

Πόροι
Σχόλια
% ΑΠ

ΑΠ

Τύποι δράσεων

Δείκτες Αποτελέσματος

Αύξηση
προγραμμάτων T4908 Ποσοστό αύξησης
δια βίου
συμμετεχόντων ατόμων
μάθησης και (16-66+) σε προγράμματα
συμμετεχόντων διά βίου μάθησης και
σε ΣΔΕ που
δεύτερης ευκαιρίας, που
πιστοποιήθηκα πιστοποιήθηκαν
ν

11705 Ποσοστό
συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν
11706 Ποσοστό αύξησης
των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που
υλοποιούνται

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4908 από τους ακόλουθους δύο δείκτες 11705
και 11706. Ο δείκτης 11705 αποτυπώνει ακριβέστερα την επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της συμμετοχης
σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ενισχύοντας την λογική παρέμβασης και την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων
δρασεων. Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία
Περιφέρειας. Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, θα πρέπει στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019 να επικαιροποιηθούν
οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι.
Ο δείκτης 11706 εισάγεται προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η επιδιωκόμενη αλλαγή για την ενίσχυση
της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων προγραμμάτων. Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη
εκροών 11704.
Με τις εν λόγω αλλαγές ενισχύεται η λογική παρέμβασης καθώς και η διακριτή ποσοτικοποίηση των
αποτελεσμάτων που αφορουν αφενός την βελτίωση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και αφετέρου την
αύξησης συμμετεχόντων σε ΣΔΕ που πιστοποιούνται.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν ακριβέστερα τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ειδικά στο πεδίο της
βελτίωσης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους επιλεγμένους δείκτες
εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο αντίστοιχος δείκτης
εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης αποτελέσματος.

Δείκτες Εκροών

Προγράμματα
δια βίου
μάθησης και
συμμετέχοντες
σε
προγράμματα
δεύτερης
ευκαιρίας

T4963 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση της
ποιότητας και της
ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης
και της συμμετοχής
σε αυτήν του
πληθυσμού (1666+ ετών), με
πιστοποίηση
προσόντων και
διασύνδεση
τυπικής, μη
τυπικής και άτυπης
μάθησης

91.16%

10iii. Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις
ηλικιακές ομάδες στο
7. Ανάπτυξη
Οι δείκτες πλαίσιο τυπικών, άτυπων και
της Δια Βίου
εκροής και μη τυπικών δομών,
Μάθησης και
αποτελέσματος αναβάθμιση των γνώσεων,
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις:
βελτίωση της
αποτιμούν δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Ικανοποιητική
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
19.5%
συνάφειας της
σημαντικό του εργατικού δυναμικού και
Εξειδίκευση
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.
εκπαίδευσης
τμήμα της προώθηση ευέλικτων
και κατάρτισης
επενδυτικής δυνατοτήτων μάθησης,
με την αγορά
προτεραιότητας μεταξύ άλλων μέσω του
εργασίας
επαγγελματικού
προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων

T4963 Άτομα (16-66+)
που παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4961 από τον δείκτη 11704 προκειμένου να
αποτυπώνεται ο συστημικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων και η επιδιωκόμενη αλλαγή για την ενίσχυση της δια
βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων προγραμμάτων. Ο δείκτης συνδέεται με το δείκτη
αποτελέσματος 11706.
Κύρια συμπεράσματα:
T4961 Άτομα (16-66+) που 11704 Αριθμός
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
παρακολούθησαν
προγραμμάτων διά βίου β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας και
προγράμματα διά βίου
μάθησης που
του άξονα προτεραιότητας.
μάθησης
υλοποιούνται
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10iv. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων
μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων
σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iv
(δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται χωρικά στις δύο κατηγορίες Περιφερειών,
Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, ήτοι στους ΑΠ 8 και 9). H επενδυτική Προτεραιότητα 10iv,
προσλαμβάνει μεγάλη οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του ΑΠ 7, ήτοι ποσοστό 88,35%.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος και των δύο ειδικών στόχων είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει με ακρίβεια την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον επιλεγμένο
δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων είναι:
α) Κατάλληλος δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνει τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και
της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

10i. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και
σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Οι τρεις ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10i (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες Προτεραιότητας, ήτοι
στους ΑΠ 6, 8, και 9). H επενδυτική Προτεραιότητα 10i, προσλαμβάνει μεγάλη

οικονομική

βαρύτητα συνολικά και για τους τρείς άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 και ειδικότερα μέσω του ΕΣii ο
οποίος έχει και τη μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα και για το λόγο αυτό κατά την Αναθεώρηση
2018 τροποποιήθηκε ο τίτλος του, ώστε να εκφράζει πιο ικανοποιητικά την ενιαία προσέγγιση του
Νέου Σχολείου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 η διάρθρωση των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας αναθεωρήθηκε προκειμένου να αντανακλά τη νέα θεσμική πραγματικότητα που
διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ/ 109/1.8.2017) και ο ειδικός στόχος 4 του
Εγκεκριμένου ΕΠ «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολικής εκπαίδευση», ενσωματώνεται στον
ειδικό στόχο 2, ο τίτλος του οποίου μετατρέπεται σε «Αύξηση των σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου - Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της
προσχολικής, α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης».
Ταυτόχρονα ενισχύεται η λογική παρέμβασης μέσω των ακόλουθων αλλαγών στο σύστημα δεικτών
που αφορούν τον Ειδικό Στόχο ii, ο οποίος και λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα:
α) Εισαγωγή του δείκτη 11509 λόγω της εισαγωγής του αντίστοιχου δείκτη εκροών 11501.
β) Αντικατάσταση του δείκτη 11513 από το δείκτη 11516 διότι τροποποιήθηκε η μεθοδολογία
υπολογισμού της τιμής βάσης και της τιμής στόχου. Ο δείκτης συνδέεται με το δείκτη εκροών
11518.
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γ) Αντικατάσταση του δείκτη Τ4904 από το δείκτη 11520 προκειμένου να αποτυπώνεται
ακριβέστερα η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και αφορούν το σύνολο
των ειδικών στόχων της επενδυτικής Προτεραιότητας 10i, είναι:
α) Ενίσχυση της λογικής της παρέμβασης και καλύτερη αποτύπωση της επιδιωκόμενης αλλαγής στο
πλαίσιο των δράσεων που θα λάβουν χώρα εντός του ΕΣi.
β) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του ΑΠ.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
δ) Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
ε) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, αντίστοιχα στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 εγκρίθηκε η
εισαγωγή του δείκτη 11501, ο οποίος αφορά στην εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική
στήριξης και αντικατοπτρίζει προσηκόντως τις εκροές των παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα
σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.
Επίσης, ο δείκτης εκροής 11510 αντικαταστάθηκε από το δείκτη 11518. Η αλλαγή αυτή οφείλεται
σε αλλαγή της μεθοδολογίας μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος
"συμμετοχές", ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα τον σωρευτικό χαρακτήρα του. Ο δείκτης συνδέεται
αντίστοιχα με το δείκτη αποτελέσματος 11516.
Τέλος, ο δείκτης Τ4954 αντικαταστάθηκε από το δείκτη 11519 λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας
μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές" ο οποίος αποτυπώνει
καλύτερα το σωρευτικό χαρακτήρα του.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10i, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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10ii. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10ii (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες Προτεραιότητας, ήτοι
στους ΑΠ 6, 8, και 9). H επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, προσλαμβάνει οικονομική βαρύτητα
συνολικά και για τους τρείς άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9.
Η λογική παρέμβασης θεωρείται ικανοποιητική και δεν προτείνεται κάποια αλλαγή στο σύστημα
ανάλυσης δεικτών.
Ειδικότερα τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος και των δύο ειδικών στόχων
είναι τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση του δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή
γ) Οι δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων είναι τα
ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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10iii. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων
προσόντων
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iii
(τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες Προτεραιότητας, ήτοι στους ΑΠ 7, 8, και 9).
H επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, προσλαμβάνει οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο των τριών
αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, και 9.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4908 από τους ακόλουθους δύο
δείκτες, 11705 και 11706. Ο δείκτης 11705107, αποτυπώνει ακριβέστερα την επιδιωκόμενη αλλαγή
για την αύξηση της συμμετοχής σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ενισχύοντας τη λογική παρέμβασης
και την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
Ο δείκτης 11706 εισάγεται προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η επιδιωκόμενη αλλαγή για
την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων προγραμμάτων. Ο δείκτης
συνδέεται με το δείκτη εκροών 11704 (προς αντικατάσταση του Τ4961).
Με τις εν λόγω αλλαγές ενισχύεται η λογική παρέμβασης καθώς και η διακριτή ποσοτικοποίηση
των αποτελεσμάτων που αφορούν αφενός τη βελτίωση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και
αφετέρου την αύξησης συμμετεχόντων σε ΣΔΕ που πιστοποιούνται.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν ακριβέστερα τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ειδικά στο
πεδίο της βελτίωσης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

107

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία
Περιφεριών και επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, θα πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθεί η τιμή
βάσης και η τιμή στόχος για όλες τις Κατηγορίες Περιφέρειας.
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γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων είναι τα
ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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10iv. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων
μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων
σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 διαγράφηκε ο δείκτης αποτελέσματος Τ4907
Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτικής τους άσκηση σε επιχειρήσεις καθώς και ο
σχετικός δείκτης εκροής Τ4960, δεδομένου ότι η δράση δεν αφορούσε τα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα του ΑΠ 8.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iv
(τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες Προτεραιότητας, ήτοι στους ΑΠ 7, 8, και 9).
H επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, προσλαμβάνει μεγάλη οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του
συνόλου των αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει με ακρίβεια την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον επιλεγμένο
δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για το δείκτη εκροής είναι:
α) Κατάλληλος δείκτης εκροής.
β) Ο δείκτης εκροής αποτυπώνει τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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ΑΠ 9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και
της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

10i. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και
σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Οι τρεις ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10i (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες Προτεραιότητας, ήτοι
στους ΑΠ 6, 8, και 9). H επενδυτική Προτεραιότητα 10i, προσλαμβάνει μεγάλη

οικονομική

βαρύτητα συνολικά και για τους τρείς άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 και ειδικότερα μέσω του ΕΣii ο
οποίος έχει και τη μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα και για το λόγο αυτό κατά την Αναθεώρηση
2018 τροποποιήθηκε ο τίτλος του ώστε να εκφράζει πιο ικανοποιητικά την ενιαία προσέγγιση του
Νέου Σχολείου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 η διάρθρωση των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας αναθεωρήθηκε προκειμένου να αντανακλά τη νέα θεσμική πραγματικότητα που
διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ/109/1.8.2017) και ο ειδικός στόχος 4 του
Εγκεκριμένου ΕΠ «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολικής εκπαίδευση», ενσωματώνεται στον
ειδικό στόχο 2, ο τίτλος του οποίου μετατρέπεται σε «Αύξηση των σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου - Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της
προσχολικής, α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης».
Ταυτόχρονα ενισχύεται η λογική παρέμβασης μέσω των ακόλουθων αλλαγών στο σύστημα δεικτών
που αφορούν τον Ειδικό Στόχο ii, ο οποίος και λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα:
α) Εισαγωγή του δείκτη 11509 λόγω της εισαγωγής του αντίστοιχου δείκτη εκροών 11501.
β) Αντικατάσταση του δείκτη 11513 από το δείκτη 11516 διότι τροποποιήθηκε η μεθοδολογία
υπολογισμού της τιμής βάσης και της τιμής στόχου. Ο δείκτης συνδέεται με το δείκτη εκροών
11518.
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γ) Αντικατάσταση του δείκτη Τ4904 από το δείκτη 11520 προκειμένου να αποτυπώνεται
ακριβέστερα η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και αφορούν το σύνολο
των ειδικών στόχων της επενδυτικής Προτεραιότητας 10i είναι:
α) Ενίσχυση της λογικής της παρέμβασης και καλύτερη αποτύπωση της επιδιωκόμενης αλλαγής στο
πλαίσιο των δράσεων που θα λάβουν χώρα εντός του ΕΣi.
β) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του ΑΠ.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
δ) Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
ε) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, αντίστοιχα στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 προτάθηκε η
εισαγωγή του δείκτη 11501, ο οποίος αφορά στην εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική
στήριξης και αντικατοπτρίζει προσηκόντως τις εκροές των παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα
σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.
Επίσης, ο δείκτης εκροής 11510 αντικαταστάθηκε από το δείκτη 11518. Η αλλαγή αυτή οφείλεται
σε αλλαγή της μεθοδολογίας μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος
"συμμετοχές", ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα το σωρευτικό χαρακτήρα του. Ο δείκτης συνδέεται
αντίστοιχα με το δείκτη αποτελέσματος 11516.
Τέλος, ο δείκτης Τ4954 αντικαταστάθηκε από το δείκτη 11519 λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας
μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές" ο οποίος αποτυπώνει
καλύτερα το σωρευτικό χαρακτήρα του.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10i συνοψίζονται στα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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10ii. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10ii (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες Προτεραιότητας, ήτοι
στους ΑΠ 6, 8, και 9). H επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, προσλαμβάνει οικονομική βαρύτητα
συνολικά και για τους τρείς άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9.
Η λογική παρέμβασης θεωρείται ικανοποιητική. Μοναδική αλλαγή η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο
της διαδικασίας Αναθεώρησης 2018 είναι η διαγραφή τον δείκτη Τ4905 και του αντίστοιχου δείκτη
εκροής (Τ4959) δεδομένου ότι δεν λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο Αιγαίο.
Ειδικότερα τα κύρια συμπεράσματα για το δείκτη αποτελέσματος και των δύο ειδικών στόχων είναι
τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση του δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον επιλεγμένο
δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων είναι τα
ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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10iii. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων
προσόντων
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iii
(τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες Προτεραιότητας, ήτοι στους ΑΠ 6, 8, και 9).
H επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, προσλαμβάνει οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο των τριών
αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, και 9.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4908 από τους ακόλουθους δύο
δείκτες, 11705 και 11706. Ο δείκτης 11705108, αποτυπώνει ακριβέστερα την επιδιωκόμενη αλλαγή
για την αύξηση της συμμετοχής σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ενισχύοντας τη λογική παρέμβασης
και την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
Ο δείκτης 11706 εισάγεται προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η επιδιωκόμενη αλλαγή για
την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων προγραμμάτων. Ο δείκτης
συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11704.
Με τις εν λόγω αλλαγές ενισχύεται η λογική παρέμβασης καθώς και η διακριτή ποσοτικοποίηση
των αποτελεσμάτων που αφορούν αφενός την βελτίωση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και
αφετέρου την αύξησης συμμετεχόντων σε ΣΔΕ που πιστοποιούνται.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν ακριβέστερα τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ειδικά στο
πεδίο της βελτίωσης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

108

Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία Περιφερειών.
Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η τιμή βάσης και η τιμή
στόχος.
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γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνουν οι
δείκτες αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων είναι τα
ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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10iv. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων
μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων
σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι μετρούν τα
απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 διαγράφηκε ο δείκτης αποτελέσματος Τ4907
Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις καθώς και ο
σχετικός δείκτης εκροής Τ4960, δεδομένου ότι δεν λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το
Νότιο Αιγαίο.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iv
(τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες Προτεραιότητας, ήτοι στους ΑΠ 7, 8, και 9).
H επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, προσλαμβάνει μεγάλη οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του
συνόλου των αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9.
Τα κύρια συμπεράσματα για το δείκτη αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει με ακρίβεια την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον επιλεγμένο
δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές που αποτυπώνει ο δείκτης
αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για το δείκτη εκροής είναι:
α) Κατάλληλος δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνει τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
Προτεραιότητας και του Άξονα Προτεραιότητας.
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3.6.

Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της

επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης
Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 του ΕΠ εγκρίθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές στη διάρθρωση και
τη διατύπωση ορισμένων ειδικών στόχων του ως ακολούθως:
α) Τροποποίηση στη διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8i, η οποία πλέον αποτελείται
από έναν (1) ειδικό στόχο, αντί τριών (3),
β) Τροποποίηση στη διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8ii, η οποία πλέον αποτελείται
από έναν (1) ειδικό στόχο, αντί δύο (2),
γ) Τροποποίηση στη διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10i, η οποία πλέον αποτελείται
από τρεις (3) ειδικούς στόχους, αντί τεσσάρων (4),
δ) Αναδιατύπωση του ειδικού στόχου της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iv.
Σε συνέχεια των ανωτέρω αλλαγών ενισχύθηκε η σαφήνεια της λογικής της παρέμβασης,
βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ των αναπτυξιακών αναγκών και του θεσμικού περιβάλλοντος με τις
επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους του ΕΠ.
Ταυτόχρονα, με τις αλλαγές αυτές εξασφαλίζεται η επίτευξη των ειδικών στόχων, οι οποίοι
συνάδουν με τις στρατηγικές προτεραιότητες των φορέων πολιτικής και τις αλλαγές του θεσμικού
περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠ συνάδουν με τις ανάγκες και τις
προτεραιότητες που έχουν τεθεί, σε συνδυασμό με συναφείς παρεμβάσεις σε άλλα Ε.Π.
Συνεπώς, με τις εν λόγω αλλαγές παράγονται αποτελέσματα με μεγαλύτερη συμβολή τόσο στην
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για Έξυπνη και Διατηρήσιμη Ανάπτυξη, όσο και στους
ειδικούς στόχους του Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη και τους ειδικούς κανόνες του ΕΚΤ, τις οριζόντιες
αρχές (Εταιρική σχέση και συνεπίπεδο διακυβέρνηση, Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών
και γυναικών και μη Διάκριση, Αειφόρος Ανάπτυξη), καθώς και το ΕΣΠΑ.
Επίσης, από την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κεφαλαίου, προκύπτει ότι οι
τροποποιήσεις που επέρχονται στους ειδικούς στόχους του ΕΠ και κατ’ επέκταση στους δείκτες των
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αξόνων Προτεραιότητας ενισχύουν με τη σειρά τους τη λογική της παρέμβασης του ΕΠ και τελούν
σε συνάφεια με το περιεχόμενο των παρεμβάσεων του ΕΠ.
Εν κατακλείδι, τα κύρια συμπεράσματα της εξέτασης για την ύπαρξη σαφούς λογικής παρέμβασης
μετά και τις αλλαγές που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 είναι τα ακόλουθα:
Α) Η λογική παρέμβασης έχει ενισχυθεί και είναι σαφής (clear) και σύμφωνη με τις αρχές
σχεδιασμού των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Β) Όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες καλύπτονται από κατάλληλους ειδικούς στόχους.
Γ) Όλοι οι ειδικοί στόχοι εντάσσονται και εξειδικεύουν τις επενδυτικές προτεραιότητες που έχουν
επιλεχθεί καθώς και τους αντίστοιχους θεματικούς στόχους.
Δ) Όλες οι δράσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Προγράμματος.
Ε) Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος και εκροής κρίνονται κατάλληλοι, ενώ οι αλλαγές που έλαβαν
χώρα (εγκρίθηκαν) στο πλαίσιο της αναθεώρησης και στο σύνολό τους ενισχύουν την λογική της
παρέμβασης. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, α) για τους δείκτες CR01,
CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR10, CR11 και CR12 οι τιμές-στόχοι χρήζουν αναθεώρησης, μετά
την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης της ΠΑΝ, και, β) για δε το δείκτη 11705 θα πρέπει να
επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα πλέον στοιχεία του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για όλες τις κατηγορίες περιφερειών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

4.1. Θεωρητικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης Επίπτωσης
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η έννοια της επίπτωσης (impact) αναφέρεται στις
αλλαγές που με αξιόπιστο τρόπο μπορούν να αποδοθούν σε μία παρέμβαση. Η αξιολόγηση των
επιπτώσεων

(impact evaluation) έχει ως στόχο την αποτύπωση των αποτελεσμάτων μίας

παρέμβασης και την εξέταση της θεωρίας της αλλαγής που διέπει το σχεδιασμό της παρέμβασης.109
Με άλλα λόγια η αξιολόγηση επιπτώσεων περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναγνώρισης ότι η αλλαγή
(προς την επιθυμητή κατεύθυνση) σε ένα δείκτη αποτελέσματος μπορεί να οφείλεται τόσο στη
συνεισφορά μίας παρέμβασης όσο και στη συνεισφορά άλλων παραγόντων. Στόχος της
αξιολόγησης επιπτώσεων είναι η προσπάθεια διάκρισης των «καθαρών» επιδράσεων μίας
συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης από τη συνεισφορά άλλων παραγόντων, καθώς επίσης και ο
προσδιορισμός των μη αναμενόμενων αλλαγών που επιφέρονται από την

υλοποίηση της

παρέμβασης. Η αξιολόγηση επιπτώσεων συνεπώς, εξετάζει τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος,
αναζητώντας να προσδιορίσει τις αλλαγές στα αποτελέσματα που μπορούν να αποδοθούν άμεσα
με την υλοποίηση της παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει χώρα και η καλύτερη κατανόηση
της λειτουργίας ενός προγράμματος.
Η Αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών Συνοχής στην ευημερία των πολιτών, ως προς την
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάστασή τους αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό των
παρεμβάσεων με βάση τα αποτελέσματα (resultorientation) αλλά και βασικό στοιχείο του
γενικότερου συστήματος παρακολούθησης110.
Η αξιολόγηση επιπτώσεων διερευνά τα αποτελέσματα μίας συγκεκριμένης παρέμβασης, το βαθμό
επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί και το κατά πόσο θα άλλαζαν τα αποτελέσματα αν δεν είχε
υλοποιηθεί η παρέμβαση. Ο ρόλος της αξιολόγησης επιπτώσεων είναι να γίνει κατανοητή η
λειτουργία μίας παρέμβασης και να διαχωριστούν οι επιπτώσεις που οφείλονται στην παρέμβαση
από εκείνες που οφείλονται σε άλλους παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται δύο διακριτά αλλά
μη διαχωριζόμενα ερωτήματα:
-

Είχε η παρέμβαση επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές και τι μεγέθους;

109

Έγγραφο Εργασίας 1, Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, αρ. πρωτ.
128776/ΕΑΣ 971, 11/12/2015.
110
Οδηγίες για την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020, Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ, Απρίλιος 2014.
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-

Γιατί η παρέμβαση παράγει σκόπιμες και μη επιπτώσεις;

Μία αξιολόγηση επιπτώσεων δεν θα πρέπει να διερευνά απλά αν η παρέμβαση είχε επίπτωση
στους ωφελούμενους, αλλά και αν είχε μία γενικότερη επίπτωση στην περιοχή, στον τομέα ή σε μία
ευρύτερη ομάδα ανθρώπων (όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι), προκειμένου να απαντηθεί αν το
πρόβλημα που είχε εντοπιστεί αρχικά τελικά επιλύθηκε, αν ήταν δηλαδή η παρέμβαση χρήσιμη.
Συμπερασματικά, η αξιολόγηση επιπτώσεων (impact evaluation) σκοπεύει στη διάκριση των
καθαρών αποτελεσμάτων μίας συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης από άλλους παράγοντες και
την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του Προγράμματος. Έχει ως στόχο να αποτυπώσει τα
αποτελέσματα μίας παρέμβασης και να εξετάσει την αιτιακή αλυσίδα που διέπει το σχεδιασμό της
παρέμβασης. Για το λόγο αυτό, οι αξιολογήσεις επιπτώσεων είναι πιο χρήσιμο να λάβουν χώρα σε
μεταγενέστερα και τα τελικά στάδια της προγραμματικής περιόδου.
Το παρόν κεφάλαιο αφορά στην προετοιμασία αυτής της αξιολόγησης επιπτώσεων και σε αρχικά
συμπεράσματα ή προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων
για την εκπόνηση των Αξιολογήσεων επιπτώσεων.
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4.2 Συμβολή του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία
υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, τις δράσεις που
υλοποιούνται

στο

πλαίσιο

του

Ε.Π.

και

το

ευρύτερο

μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, στο πλαίσιο
των αναπτυξιακών αναγκών, θεματικών στόχων, επενδυτικών προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων
του Προγράμματος. Μέσω της ανάλυσης αυτής προκύπτουν κάποια πρώιμα συμπεράσματα που
μπορούν να ληφθούν υπόψη στην προετοιμασία για την αξιολόγηση επιπτώσεων, τα οποία
μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:
Α) Η πλειοψηφία των δεικτών αποτελέσματος του προγράμματος αξιολογεί (αποτελεσματικά) την
πραγματική συμβολή των δράσεων του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) των ειδικών στόχων, ενώ,
Β) ειδικές μελέτες αξιολόγησης επιπτώσεων απαιτούνται ώστε να εξεταστεί/απομονωθεί η
«καθαρή» συμβολή (επιλεγμένων) παρεμβάσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους
Θεματικούς Στόχους του ΕΠ.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δεικτών αποτελέσματος στην
αποτίμηση της πραγματικής συμβολής των δράσεων

Ο Σύμβουλος προχώρησε σε εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των δεικτών αποτελέσματος
(Πίνακας 82) και τα κύρια συμπεράσματα από την εν λόγω αξιολόγηση μπορούν να συνοψιστούν
ως ακολούθως:
1. Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ υποδηλώνουν με σαφήνεια την αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
2. Το σύνολο των δεικτών αποτελέσματος είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις παρεμβάσεις των
ειδικών στόχων.
3. Οι δείκτες αποτελέσματος μπορούν να αξιολογήσουν την πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) των ειδικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων.
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Στον Πίνακα 82 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ανά ειδικό στόχο και ανά δείκτη
αποτελέσματος ενώ ταυτόχρονα, και για όσους δείκτες αφορά, αποτυπώνεται η εισήγηση για την
εκπόνηση μελετών που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση επιπτώσεων.
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Πίνακας 82. Συμβολή του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Άξονας Προτεραιότητας 1. 1. Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας

Τιμή
Βάσης

08 Προώθηση
της
διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης
και στήριξη
της
κινητικότητας
του
εργατικού
δυναμικού

8vii - Εκσυγχρονισμός των
θεσμικών φορέων της
αγοράς εργασίας, όπως
είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των
εργαζομένων και των
αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων
μέσω δράσεων που
βελτιώνουν τη διακρατική
κινητικότητα των
εργαζομένων με
προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των
άμεσα ενδιαφερομένων

Ειδικός Στόχος i:
Ανάπτυξη ή/και
αναβάθμιση των
συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης
για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς
εργασίας και της
πρόνοιας

Τ4812 Αριθμός
νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για
την ενίσχυση των
θεσμών της
αγοράς εργασίας
που
εφαρμόζονται/τίθ
ενται σε
λειτουργία

9

Τιμή Στόχος
2023

7

Τιμή
Υλοποίησης

2

1. Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διάγνωσης των Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας
Επιχειρησιακή και
Λειτουργική Αναδιοργάνωση
ΟΑΕΔ
2. Μηχανισμός Σχεδιασμού
και Εφαρμογής Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης
3. Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
4. Μηχανισμός Επιτήρησης της
Αγοράς Εργασίας / Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
5. Ανάπτυξη και Λειτουργία
Μηχανισμού για την
αποτελεσματική
παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών
ένταξης, προστασίας και
κοινωνικής συνοχής
6. Κινητικότητα Εργαζομένων
και Μεταρρυθμιστικό

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ έλαβε χώρα εκ των
προτέρων αξιολόγηση -ωρίμανση των
παρεμβάσεων του ΕΠ σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό και περαιτέρω
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας με μια σειρά συστημικών
παρεμβάσεων.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Πρόγραμμα λειτουργίας του
δικτύου EURES στην Ελλάδα

Ειδικός στόχος ii:
Βελτίωση της
ικανότητας
συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων
καθώς και
τριτοβάθμιων
συλλογικών φορέων
που εκπροσωπούν
ομάδες που βιώνουν
διακρίσεις ή/και
φορέων της κοινωνίας
των πολιτών στις

Τ4813 Αριθμός
έργων που
εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας
κοινωνικών
εταίρων ή/και
φορέων της
κοινωνίας των
πολιτών

30

17

1

1. Θεσμική και επιχειρησιακή
ενδυνάμωση των κοινωνικών
εταίρων
2. Ενδυνάμωση του Εθνικού
Αναπηρικού Κινήματος

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν

Παρατηρήσεις

1. Προώθηση απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα
2014-2015
2. Προγράμματα δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα για ανέργους
και ειδικές ομάδες ανέργων
3. Απασχόληση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
4. Προώθηση της

Οι δείκτες αποτελέσματος :
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορούν να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη του ειδικού
στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

Άξονας Προτεραιότητας 2. Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Τιμή
Βάσης
08 Προώθηση
της
διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης
και στήριξη
της
κινητικότητας
του
εργατικού

8i. Πρόσβαση των ατόμων
που αναζητούν εργασία
και των μη ενεργών
ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων
και των ατόμων που
βρίσκονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός
της αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων μέσω

Ειδικός Στόχος i:
Πρόσβαση των
ανέργων στην
απασχόληση, με
έμφαση σε
μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες
και ανέργους 30 έως
49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των
καταρτισθέντων

CR06
Συμμετέχοντες
που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόλησης
, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της
συμμετοχής τους

22,00%

Τιμή Στόχος
2023

36,00%

Τιμή
Υλοποίησης

ΛΑΠ: 20,89%
ΜΕΤ: 25,41%
ΠΑΠ: 17,8%
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

δυναμικού

τοπικών πρωτοβουλιών για
την απασχόληση και της
υποστήριξης της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

8iv. Ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε
όλους τους τομείς, μεταξύ
άλλων όσον αφορά την
πρόσβαση στην
απασχόληση, την εξέλιξη

Ειδικός στόχος

ανέργων που
λαμβάνουν
πιστοποίηση, με
έμφαση σε
μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες
και ανέργους που δεν
έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση και
βελτίωση ευκαιριών
ένταξης ή
επανένταξης στην
αγορά εργασίας
ωφελούμενων της
εφαρμογής του
Κοινωνικού
Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Ειδικός Στόχος i:
Υποστήριξη της θέσης
των γυναικών στην
αγορά εργασίας

Δείκτες
Αποτελέσματος

CR03
Συμμετέχοντες
που αποκτούν
εξειδίκευση
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους
11308
Ωφελούμενοι του
ΚΕΑ που
δραστηριοποιούντ
αι σε αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρ
τιση, που
αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόληση,
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους
(ΕΣ3)
Τ4816
Εργαζόμενες που
διατηρούν τη θέση
εργασίας τους
αμέσως μετά τη
λήξη της

Επίτευξη

Δράσεις

55,00%

65,00%

ΛΑΠ: 55,5%
ΜΕΤ: 55,8%
ΠΑΠ: 46,7%

0,00%

90,00%

ΛΑΠ:98,42%
ΜΕΤ:97,23%
ΠΑΠ:98,56%

60%

80,00%

ΛΑΠ: 45,27%
ΜΕΤ:44,44%
ΠΑΠ:46,25%

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της
κατάρτισης
5. Προώθηση απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους,
συμπεριλαμβανομένης και της
κατάρτισης
6. Προγράμματα Κατάρτισης
Ανέργων Ναυτικών και
παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
7. Κατάρτιση και πιστοποίηση
ανέργων σε κλάδους αιχμής
8. Ολοκληρωμένη Παρέμβαση
Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού & Καταπολέμησης
της Ανεργίας σε κλάδους της
οικονομίας

1. σε προγράμματα για την
εναρμόνιση της οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής
2. στην παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών σε άτομα που

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, την
συμφιλίωση της
επαγγελματικής και της
ιδιωτικής ζωής και την
προώθηση της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία

09 Προώθηση
της
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμησ
η της
φτώχειας και
κάθε
διάκρισης

9v. Προώθηση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και
της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις
και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην
απασχόληση

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

συμμετοχής τους

Ειδικός Στόχος i:
Ενίσχυση της
Απασχόλησης μέσω
της ενίσχυσης της
σύστασης και
λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Τ4817 Άνεργες
που κατέχουν
θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοπασχόλησης
που συμμετέχουν
σε προγράμματα
Ενεργητικών
Πολιτικών
Απασχόλησης
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους
11303 Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και
νέων φορέων
κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας που η
λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα
έτος μετά την
λήξης της

20,00%

(Αριθμός)
ΛΑΠ:
199,00
ΜΕΤ:
133,00
ΠΑΠ:
287,00

33,00%

(Αριθμός)
ΛΑΠ: 230,00
ΜΕΤ: 61,00
ΠΑΠ: 61,00

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

χρήζουν βοήθειας.

- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη του ειδικού
στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 έχει
ολοκληρωθεί (Δεκέμβριος 2018) η
αξιολόγηση των δράσεων
Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής. Η μελέτη είναι
οριζόντια και καλύπτει την εκ των
υστέρων αξιολόγηση για τις δράσεις
των δύο πρώτων κύκλων (2014-15 και
2015-16) καθώς και την ενδιάμεση
αξιολόγηση του σχεδιασμού του
τρίτου κύκλου (2016-2017).

ΛΑΠ: 5,47%
ΜΕΤ: 6.10%
ΠΑΠ: 4.20%

ΛΑΠ: 0
ΜΕΤ: 0
ΠΑΠ: 0

1. Κέντρα Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας
2. Ενίσχυση υφιστάμενων και
νέων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

παρέμβασης

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9v
ενεργοποιήθηκε μόλις τον 11/2018.

Άξονας Προτεραιότητας 3. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

Τιμή
Βάσης

08 Προώθηση
της
διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης
και στήριξη
της
κινητικότητας
του
εργατικού
δυναμικού

8ii - Βιώσιμη ένταξη στην
αγορά εργασίας των νέων
(ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων
που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων
των νέων που
αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων
από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, μεταξύ άλλων
μέσω της υλοποίησης της
«Εγγύησης για τη νεολαία»

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση της
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένη
ς της
αυτοαπασχόλησης και
βελτίωση των
δεξιοτήτων των νέων
εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή
κατάρτισης ηλικίας 15
έως 29 ετών

CR01 Άνεργοι
συμμετέχοντες
που
ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που
υποστηρίζεται από
την ΠΑΝ
CR02 Άνεργοι
συμμετέχοντες
που λαμβάνουν
προσφορά
εργασίας,
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης,
μαθητείας ή

Τιμή Στόχος
2023

Τιμή
Υλοποίησης

85,00%

93,00%

92,68%

31,00%

52,00%

21,12%

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν
1. Δράσεις μαθητείας,
2. Δράσεις κατάρτισης,
3. Δράσεις απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας,
4. Δράσεις
επιχειρηματικότητας,
5. Προγράμματα
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης
για α) κατάρτιση, ή β)
απασχόληση (δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας), ή γ)
αυτoαπασχόληση.

Παρατηρήσεις
Όλοι οι Δείκτες αποτελέσματος:
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορούν να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Με βάση την απαίτηση του
Κανονισμού 1304/2013 έχει
ολοκληρωθεί (Απρίλιος 2019) η
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

πρακτικής
άσκησης αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
CR03 Άνεργοι
συμμετέχοντες
που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που
αποκτούν
εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόλησης
, αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους
CR04
Μακροχρόνια
άνεργοι
συμμετέχοντες
που
ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που
υποστηρίζεται από
την ΠΑΝ
CR05
Μακροχρόνια
άνεργοι
συμμετέχοντες

31,00%

44,00%

52,93%

85,00%

93,00%

99,26%

31,00%

52,00%

32,20%

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ η οποία
περιλαμβάνει τα αξιολογητικά
κριτήρια του Σχεδιασμού/
Στρατηγικής, Υλοποίησης,
Αποτελεσματικότητας,
Αποδοτικότητας και Επιπτώσεων των
πράξεων της ΠΑΝ που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του
ΕΠ.
Οι τιμές στόχοι για τους δείκτες CR01,
CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR10,
CR11 και CR12 θα πρέπει να
επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

που λαμβάνουν
προσφορά
εργασίας,
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης,
μαθητείας ή
πρακτικής
άσκησης αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
CR06
Μακροχρόνια
άνεργοι
συμμετέχοντες
που συμμετέχουν
σε
εκπαίδευση/κατάρ
τιση, ή που
αποκτούν
εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόλησης
, αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους

Επίτευξη

31,00%

44,00%

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

29,76%
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

CR07 Οικονομικά
μη ενεργοί
συμμετέχοντες
που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης
ή κατάρτισης οι
οποίοι
ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που
υποστηρίζεται από
την ΠΑΝ
CR08 Οικονομικά
μη ενεργοί
συμμετέχοντες
που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης
ή κατάρτισης οι
οποίοι λαμβάνουν
προσφορά
εργασίας,
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης,
μαθητείας ή
πρακτικής
άσκησης αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Επίτευξη

Δράσεις

0,00%

75,00%

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
υλοποίησης

0,00%

30,00%

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
υλοποίησης

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

CR09 Οικονομικά
μη ενεργοί
συμμετέχοντες
που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης
ή κατάρτισης, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/
κατάρτιση, που
αποκτούν
εξειδίκευση ή που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόλησης
, αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους
CR10
Συμμετέχοντες σε
συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, σε
προγράμματα
κατάρτισης που
οδηγούν σε
επαγγελματικό
προσόν, μαθητεία
ή πρακτική
άσκηση εντός έξι
μηνών από τη
λήξη της
συμμετοχής τους

Επίτευξη

Δράσεις

0,00%

25,00%

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
υλοποίησης

18,00%

28,00%

5%

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

CR11
111
Συμμετέχοντες
που εργάζονται
εντός έξι μηνών
από τη λήξη της
συμμετοχής τους

23,00%

26,00%

33,00%

CR12
112
Συμμετέχοντες
που
αυτοαπασχολούντ
αι εντός έξι μηνών
από τη λήξη της
συμμετοχής τους

9,00%

10,00%

1%

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν

Παρατηρήσεις

Άξονας Προτεραιότητας 4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τιμή
Βάσης

111
112

Τιμή Στόχος
2023

Τιμή
Υλοποίησης

Ο δείκτης αποτελέσματος CR11 υπολογίζεται και από το ΟΠΣ με τη χρήση Διοικητικών Πηγών
Ο δείκτης αποτελέσματος CR12 υπολογίζεται και από το ΟΠΣ με τη χρήση Διοικητικών Πηγών
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

08 Προώθηση
της
διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης
και στήριξη
της
κινητικότητας
του
εργατικού
δυναμικού

Επενδυτική
Προτεραιότητα

8vii- Εκσυγχρονισμός των
θεσμικών φορέων της
αγοράς εργασίας, όπως
είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των
εργαζομένων και των
αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων
μέσω δράσεων που
βελτιώνουν τη διακρατική
κινητικότητα των
εργαζομένων με
προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των
άμεσα ενδιαφερομένων

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i:
Ανάπτυξη ή/και
αναβάθμιση των
συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης
για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς
εργασίας και της
πρόνοιας

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ4812 Αριθμός
νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για
την ενίσχυση των
θεσμών της
αγοράς εργασίας
που
εφαρμόζονται/τίθ
ενται σε
λειτουργία

Επίτευξη

9

7

Δράσεις

2

1. Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διάγνωσης των Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας
Επιχειρησιακή και
Λειτουργική Αναδιοργάνωση
ΟΑΕΔ
2. Μηχανισμός Σχεδιασμού
και Εφαρμογής Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης
3. Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
4. Μηχανισμός Επιτήρησης της
Αγοράς Εργασίας / Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
5. Ανάπτυξη και Λειτουργία
Μηχανισμού για την
αποτελεσματική
παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών
ένταξης, προστασίας και
κοινωνικής συνοχής
6. Κινητικότητα Εργαζομένων
και Μεταρρυθμιστικό
Πρόγραμμα λειτουργίας του
δικτύου EURES στην Ελλάδα

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ έλαβε χώρα εκ των
προτέρων αξιολόγηση – ωρίμανση
των παρεμβάσεων του Ε.Π. σχετικά με
τον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας με μία σειρά συστημικών
παρεμβάσεων.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ειδικός στόχος ii:
Βελτίωση της
ικανότητας
συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων
καθώς και
τριτοβάθμιων
συλλογικών φορέων
που εκπροσωπούν
ομάδες που βιώνουν
διακρίσεις ή/και
φορέων της κοινωνίας
των πολιτών στις
παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ4813 Αριθμός
έργων που
εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας
κοινωνικών
εταίρων ή/και
φορέων της
κοινωνίας των
πολιτών

Επίτευξη

30

17

Δράσεις

1

- Θεσμική και επιχειρησιακή
ενδυνάμωση των κοινωνικών
εταίρων
- Ενδυνάμωση του Εθνικού
Αναπηρικού Κινήματος

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

8i - Πρόσβαση των ατόμων
που αναζητούν εργασία
και των μη ενεργών
οικονομικά ατόμων στην
απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων
και των ατόμων που
βρίσκονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός
της αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων μέσω
τοπικών πρωτοβουλιών για
την απασχόληση και της
υποστήριξης της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

Ειδικός Στόχος i:
Πρόσβαση των
ανέργων στην
απασχόληση, με
έμφαση σε
μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες
και ανέργους 30 έως
49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των
καταρτισθέντων
ανέργων που
λαμβάνουν
πιστοποίηση, με
έμφαση σε
μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες
και ανέργους που δεν
έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση και
βελτίωση ευκαιριών
ένταξης ή
επανένταξης στην
αγορά εργασίας
ωφελούμενων της
εφαρμογής του
Κοινωνικού
Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Δείκτες
Αποτελέσματος

CR06
Συμμετέχοντες
που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόλησης
, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της
συμμετοχής τους
(ΕΣ 1)

CR03
Συμμετέχοντες
που αποκτούν
εξειδίκευση
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους
(ΕΣ 2).

Επίτευξη

22,00%

55,00%

36,00%

65,00%

Δράσεις

26,43%

66,80%

1. Προώθηση απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα
2. Προγράμματα δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα για ανέργους
και ειδικές ομάδες ανέργων
3. Απασχόληση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
4. Προώθηση της
απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της
κατάρτισης
5. Προώθηση απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους,
συμπεριλαμβανομένης και της
κατάρτισης
6. Προγράμματα Κατάρτισης
Ανέργων Ναυτικών και
παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
7. Κατάρτιση και πιστοποίηση
ανέργων σε κλάδους αιχμής
8. Ολοκληρωμένη Παρέμβαση
Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού & Καταπολέμησης
της Ανεργίας σε κλάδους της

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

11308
Ωφελούμενοι του
ΚΕΑ που
δραστηριοποιούντ
αι σε αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρ
τιση, που
αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόλησης
, αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

οικονομίας

-

90,00%

98,95%
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

8iv- Ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε
όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην
απασχόληση, της
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του
συνδυασμού
επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης
αμοιβής για όμοια εργασία

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος iΥποστήριξη της θέσης
των γυναικών στην
αγορά εργασίας

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ4816
Εργαζόμενες που
διατηρούν τη θέση
εργασίας τους
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους

Επίτευξη

60,00%

80,00%

Δράσεις

44,96%

1. Προγράμματα για την
εναρμόνιση της οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής
2. Παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών σε άτομα που
χρήζουν βοήθειας.

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 έχει
ολοκληρωθεί (Δεκέμβριος 2018) η
αξιολόγηση των δράσεων
Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής. Η μελέτη είναι
οριζόντια και καλύπτει την εκ των
υστέρων αξιολόγηση για τις δράσεις
των δύο πρώτων κύκλων (2014-15 και
2015-16) καθώς και την ενδιάμεση
αξιολόγηση του σχεδιασμού του
τρίτου κύκλου (2016-2017)
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ4817 Άνεργες
που κατέχουν
θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομ
ένης της
απασχόλησης που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
Ενεργητικών
Πολιτικών
Απασχόλησης
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους

09 Προώθηση
της
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμησ
η της
φτώχειας και
κάθε
διάκρισης

9v- Προώθηση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και
της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις
και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην
απασχόληση

i- Ενίσχυση της
απασχόλησης μέσω
της ενίσχυσης της
σύστασης και
λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Επίτευξη

20,00%

11303 Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και
νέων φορέων
κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας που η
λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα
έτος μετά την
λήξης της
παρέμβασης

31,00

33,00%

25,00

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
- Κέντρα Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας
- Ενίσχυση υφιστάμενων και
νέων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδομένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9v μόλις
ενεργοποιήθηκε τον 11/2018.

5,19%

0
Δεν έχει
ξεκινήσει η
υλοποίηση
δράσεων

Άξονας Προτεραιότητας 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Τιμή
Βάσης

08 Προώθηση
της
διατηρήσιμης
και ποιοτικής
απασχόλησης
και στήριξη
της
κινητικότητας
του
εργατικού
δυναμικού

8vii - Εκσυγχρονισμός των
θεσμικών φορέων της
αγοράς εργασίας, όπως
είναι οι δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των
εργαζομένων και των
αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων
μέσω δράσεων που
βελτιώνουν τη διακρατική
κινητικότητα των
εργαζομένων με
προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των
άμεσα ενδιαφερομένων

i - Ανάπτυξη ή/και
αναβάθμιση
συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης
για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς
εργασίας και της
πρόνοιας

Τ4812 Αριθμός
νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για
την ενίσχυση των
θεσμών της
αγοράς εργασίας
που
εφαρμόζονται/τίθ
ενται σε
λειτουργία

9

Τιμή Στόχος
2023

7

Τιμή
Υλοποίησης

2

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν

Παρατηρήσεις

1. Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διάγνωσης των Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας
2. Επιχειρησιακή και
Λειτουργική Αναδιοργάνωση
ΟΑΕΔ
3. Μηχανισμός Σχεδιασμού
και Εφαρμογής Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης
4. Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
5. Μηχανισμός Επιτήρησης της
Αγοράς Εργασίας / Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
6. Ανάπτυξη και Λειτουργία
Μηχανισμού για την
αποτελεσματική
παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών
ένταξης, προστασίας και
κοινωνικής συνοχής
7. Κινητικότητα Εργαζομένων
και Μεταρρυθμιστικό
Πρόγραμμα λειτουργίας του
δικτύου EURES στην Ελλάδα

Οι δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ έλαβε χώρα εκ των
προτέρων αξιολόγηση -ωρίμανση των
παρεμβάσεων του ΕΠ σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό και περαιτέρω
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας με μια σειρά συστημικών
παρεμβάσεων.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

ii - Αύξηση της
ικανότητας
συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων
καθώς και των
τριτοβάθμιων
συλλογικών οργάνων
που εκπροσωπούν
ομάδες που βιώνουν
διακρίσεις, ή/και
φορέων της κοινωνίας
των πολιτών στις
παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ4813 Αριθμός
έργων που
εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας
κοινωνικών
εταίρων ή/και
φορέων της
κοινωνίας των
πολιτών

Επίτευξη

30

17

Δράσεις

1

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Οι δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

8i- Πρόσβαση των ατόμων
που αναζητούν εργασία
και των μη ενεργών
οικονομικά ατόμων στην
απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων
και των ατόμων που
βρίσκονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός
της αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων μέσω
τοπικών πρωτοβουλιών για
την απασχόληση και της
υποστήριξης της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i:
Πρόσβαση των
ανέργων στην
απασχόληση, με
έμφαση σε
μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες
και ανέργους 30 έως
49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των
καταρτισθέντων
ανέργων που
λαμβάνουν
πιστοποίηση, με
έμφαση σε
μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες
και ανέργους που δεν
έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση και
βελτίωση ευκαιριών
ένταξης ή
επανένταξης στην
αγορά εργασίας
ωφελούμενων της
εφαρμογής του
Κοινωνικού
Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Δείκτες
Αποτελέσματος

CR06
Συμμετέχοντες
που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόλησης
, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της
συμμετοχής τους
(ΕΣ 1)

CR03
Συμμετέχοντες
που αποκτούν
εξειδίκευση
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους
(ΕΣ 2).
11308
Ωφελούμενοι του
ΚΕΑ που
δραστηριοποιούντ
αι σε αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρ
τιση, που
αποκτούν
εξειδίκευση, που

Επίτευξη

22,00%

36,00%

Δράσεις

28,16

55,00%

65,00%

26,30%

0,00%

90,00%

98,48%

1. Προώθηση απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα
2. Προγράμματα δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα για ανέργους
και ειδικές ομάδες ανέργων
3. Απασχόληση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
4. Προώθηση της
απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της
κατάρτισης
5. Προώθηση απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους,
συμπεριλαμβανομένης και της
κατάρτισης
6. Προγράμματα Κατάρτισης
Ανέργων Ναυτικών και
παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
7. Κατάρτιση και πιστοποίηση
ανέργων σε κλάδους αιχμής
8. Ολοκληρωμένη Παρέμβαση
Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού & Καταπολέμησης
της Ανεργίας σε κλάδους της
οικονομίας

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόλησης
, αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους
(ΕΣ3)
8iv - Ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε
όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην
απασχόληση, της
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του
συνδυασμού
επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης
αμοιβής για όμοια εργασία

i- Υποστήριξη της
θέσης των γυναικών
στην αγορά εργασίας

Τ4816
Εργαζόμενες που
διατηρούν τη θέση
εργασίας τους
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους

60,00%

80,00%

47,22%

1. Προγράμματα για την
εναρμόνιση της οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής
2. Παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών σε άτομα που
χρήζουν βοήθειας.

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ4817 Άνεργες
που κατέχουν
θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοπασχόλησης
που συμμετέχουν
σε προγράμματα
Ενεργητικών
Πολιτικών
Απασχόλησης
αμέσως μετά τη
λήξη της
συμμετοχής τους

Επίτευξη

20,00%

33,00%

Δράσεις

3,33%

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020
ολοκληρώθηκε (Δεκέμβριος 2018) η
αξιολόγηση των δράσεων
Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής. Η μελέτη είναι
οριζόντια και καλύπτει την εκ των
υστέρων αξιολόγηση για τις δράσεις
των δύο πρώτων κύκλων (2014-15 και
2015-16) καθώς και την ενδιάμεση
αξιολόγηση του σχεδιασμού του
τρίτου κύκλου (2016-2017)
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

09 Προώθηση
της
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμησ
η της
φτώχειας και
κάθε
διάκρισης

9v- Προώθηση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και
της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις
και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην
απασχόληση

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

i - Ενίσχυση της
απασχόλησης μέσω
της ενίσχυσης της
σύστασης και
λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας

11303 Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και
νέων φορέων
κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας που η
λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα
έτος μετά την
λήξης της
παρέμβασης

Επίτευξη

44,00

8,00

Δράσεις

0
Δεν έχει
ξεκινήσει η
υλοποίηση
δράσεων

1. Κέντρα Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας
2. Ενίσχυση υφιστάμενων και
νέων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υυποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9v μόλις
ενεργοποιήθηκε τον 11/2018.

Άξονας Προτεραιότητας 6. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
Τιμή
Βάσης

Τιμή Στόχος
2023

Τιμή
Υλοποίησης

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν

Συμπεράσματα
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

10 Επένδυση
στην
εκπαίδευση,
την
κατάρτιση και
την
επαγγελματικ
ή κατάρτιση
για την
απόκτηση
δεξιοτήτων
και τη διά
βίου μάθηση

Επενδυτική
Προτεραιότητα

10i- Μείωση και πρόληψη
της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική
νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης
και σε τυπικές, μη τυπικές
και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην
εκπαίδευση και την
κατάρτιση

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i:
Μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του
σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές
με υψηλά ποσοστά
ΠΕΣ

Δείκτες
Αποτελέσματος

T4901 Αριθμός
σχολείων στα
οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε
κατά τουλάχιστον
20% του αρχικού

Επίτευξη

-

(Αριθμός)
ΛΑΠ: 192,00
ΜΕΤ: 56,00
ΠΑΠ: 55,00

Δράσεις

ΛΑΠ: 86,00
ΜΕΤ: 29,00
ΠΑΠ:64,00

1. Παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των σχολικών δομών
του εκπαιδευτικού
συστήματος
2. Παρεμβάσεις στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη
μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις –
Προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις
επιμόρφωσης
3. Ένταξη Ευάλωτων
Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)
στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής
4. Ένταξη και Εκπαίδευση των
Παιδιών Ρομά,
Μουσουλμανόπαιδων
5. Πιλοτικές παρεμβατικές
δράσεις υποστήριξης
Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδομένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ειδικός στόχος ii:
Αύξηση των σχολικών
μονάδων που
λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου – Ενίσχυση
των δομών και της
ποιότητας της
προσχολικής,
α’βάθμιας και
β΄βάθμιας
εκπαίδευσης

Δείκτες
Αποτελέσματος

11509 Ποσοστό
σχολείων που
παρέχουν
υπηρεσίες
εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής
στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

Επίτευξη

ΛΑΠ:
31,7%
ΜΕΤ:
40,2%
ΠΑΠ:
48,1%

ΛΑΠ: 36,7%
ΜΕΤ: 45,2%
ΠΑΠ: 53,1%

Δράσεις

ΛΑΠ: 40,6%
ΜΕΤ: 48,7%
ΠΑΠ: 60,9%

1. Στήριξη των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης
2. Ενισχυτική διδασκαλία στη
Β/θμια εκπαίδευση
3. Ολοήμερα δημοτικά
σχολεία
4. Ολοήμερο νηπιαγωγείο
5. Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) –
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
6. Επέκταση, αξιοποίηση της
«Ψηφιακής Εκπαιδευτικής
Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου
Μαθησιακών Αντικειμένων»
7. Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης
για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
8. Ανάπτυξη υποστηρικτικών
δομών για την ένταξη και
συμπερίληψη στην
εκπαίδευση μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
του ΕΠ προβλέπεται επίσης η
αξιολόγηση των δράσεων Ειδικής
Αγωγής :1) Εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα
ΠΕΠ 2) Ανάπτυξης Υποστηρικτικών
Δομών για την Ένταξη και
Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των
Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων
(επενδυτικές 10.1 και 9iii). Η
ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης
αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του
2020.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ειδικός στόχος iii:
Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των
γνώσεων και των
δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

11516 Ποσοστό
των σχολικών
μονάδων
α’βάθμιας και
β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου

ΛΑΠ:
27,7%
ΜΕΤ:
34,10%
ΠΑΠ:
32,4%

ΛΑΠ: 32,7%
ΜΕΤ:39,10%
ΠΑΠ: 37,4%

ΛΑΠ: 33,6%
ΜΕΤ: 36,3%
ΠΑΠ: 36,4%

11520 Ποσοστό
σχολικών
μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

ΛΑΠ:
10,00%
ΜΕΤ:
49,50%
ΠΑΠ:
35,7%

ΛΑΠ: 15,00%
ΜΕΤ:54,50%
ΠΑΠ: 40,7%

ΛΑΠ: 16,7%
ΜΕΤ: 59,3%
ΠΑΠ: 50,5%

11514 Ποσοστό
εκπαιδευτικών
που
επιμορφώθηκαν
και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην
εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00%

69,00%

ΛΑΠ: 45,21%
ΜΕΤ: 42,39%
ΠΑΠ: 43,4%

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

9. Πρόγραμμα μέτρων
εξατομικευμένης υποστήριξης
μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
10. Ενίσχυση προσχολικής
εκπαίδευσης

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
για την αξιοποίηση και
εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη, για νέα προγράμματα
σπουδών και εφαρμογή νέας
εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης
για την ενίσχυση των σχολικών
δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
10ii- Βελτίωση της
ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και
της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα
μειονεκτούντα άτομα

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση του ποσοστού
έγκαιρης
ολοκλήρωσης των
σπουδών και
ενίσχυση της ισότιμης
συμμετοχής των
ΑΜΕΑ και ατόμων από
ΕΚΟ και χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

T4905 Ποσοστό
ωφελούμενων
φοιτητών που
ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

47,30%

60,00%

Η
παρακολούθη
ση και
στατιστική
επικύρωση του
δείκτη θα
πραγματοποιη
θεί μία φορά
στο τέλος της
προγραμματικ
ής περιόδου.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
- Πρόγραμμα οικονομικής
ενίσχυσης επιμελών φοιτητών
που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες
- Υποστήριξη παρεμβάσεων
Κοινωνικής Μέριμνας
Φοιτητών
- Υποστήριξη Αρχής
Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π)

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ειδικός στόχος ii:
Ενίσχυση της
ποιότητας της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω
της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου
ερευνητικού
δυναμικού

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ4906 Ποσοστό
ωφελουμένων που
απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με
την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά
την λήξη της
παρέμβασης

Επίτευξη

26,80%

39,00%

Δράσεις

Η
παρακολούθη
ση του δείκτη
θα
πραγματοποιη
θεί με έρευνα
πεδίου στο
τέλος της
προγραμματικ
ής περιόδου.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού μέσω
της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με
έμφαση στους νέους
ερευνητές

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
του ΕΠ ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση
των δράσεων ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : 1)
Ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας, 2)Ενίσχυση
μεταδιδακτόρων
ερευνητών/ερευνητριών, 3)
Υποστήριξη νέων ερευνητών με
έμφαση στους κατόχους
μεταπτυχιακού διπλώματος και 4)
Απόκτηση ακαδημαϊκής & διδακτικής
εμπειρίας από κατόχους
διδακτορικού.

Άξονας Προτεραιότητας 7. Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Τιμή
Βάσης

Τιμή Στόχος
2023

Τιμή
Υλοποίησης

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν

Παρατηρήσεις

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

113

10 Επένδυση
στην
εκπαίδευση,
την
κατάρτιση και
την
επαγγελματικ
ή κατάρτιση
για την
απόκτηση
δεξιοτήτων
και τη διά
βίου μάθηση

10iii - Βελτίωση της
ισότιμης πρόσβασης στη
διά βίου μάθηση για όλες
τις ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο τυπικών, άτυπων
και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του εργατικού δυναμικού
και προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού
προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση της ποιότητας
και της
ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης και
της συμμετοχής σε
αυτήν του πληθυσμού
(16-66+ ετών), με
πιστοποίηση
προσόντων και
διασύνδεση τυπικής,
μη τυπικής και άτυπης
μάθησης

11705 Ποσοστό
συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+)
σε σχολεία
δεύτερης
ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν

11706 Ποσοστό
αύξησης των
προγραμμάτων
δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

60,00%

-

63,00%

15,00%

ΛΑΠ: 47,60%
ΜΕΤ: 48,63%
ΠΑΠ: 49,03%

Για όλες τις
κατηγορίες
Περιφερειών
δεν έχει
ξεκινήσει η
υλοποίηση των
νέων δράσεων

113

Για το δείκτη αποτελέσματος 11705, κατά την Αναθεώρηση 2018, δεν υπήρχαν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τις τιμές βάσης και τις τιμές στόχου ανά
κατηγορία Περιφερειών. Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

10iv - Βελτίωση της
συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την
αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της
μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία,
και ενίσχυση της
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και
συστημάτων κατάρτισης
και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω
μηχανισμών πρόβλεψης
των αναγκών σε
δεξιότητες, της
προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών
και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την
εργασία,
συμπεριλαμβανομένων
των διττών συστημάτων
μάθησης και μαθητείας

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση των μαθητών
/ σπουδαστών /
αποφοίτων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
μαθητείας

Ειδικός Στόχος ii:
Αύξηση των
συνεργασιών των
Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Δείκτες
Αποτελέσματος

11515 Ποσοστό
ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
μαθητείας στο
σύνολο των
μαθητών /
σπουδαστών /
αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

Τ4907 Ποσοστό
φοιτητών που
πραγματοποιούν
την πρακτική τους
άσκηση σε
επιχειρήσεις

Επίτευξη

-

49,00%

25,00%

55,00%

ΛΑΠ: 12,97%
ΜΕΤ: 13,11%
ΠΑΠ: 4,74%

ΛΑΠ: 49,7%
ΜΕΤ: 59,1%
ΠΑΠ: 51,62%

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι εξής δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση
Πιλοτικών προγραμμάτων
μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ
μαθητείας του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
– Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος
ναυτικής εκπαίδευσης των
Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα και τη
συναφή ενωσιακή νομοθεσία

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

Περιλαμβάνεται η δράση της
Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

ΆξοναςΠροτεραιότητας 8. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τιμή
Βάσης

10 Επένδυση
στην
εκπαίδευση,
την
κατάρτιση και
την
επαγγελματικ
ή κατάρτιση
για την
απόκτηση
δεξιοτήτων
και τη διά
βίου μάθηση

10i - Μείωση και πρόληψη
της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική
νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης
και σε τυπικές, μη τυπικές
και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην
εκπαίδευση και την
κατάρτιση

Ειδικός Στόχος i:
Μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του
σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές
με υψηλά ποσοστά
ΠΕΣ

T4901 Αριθμός
σχολείων στα
οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε
κατά τουλάχιστον
20% του αρχικού

-

Τιμή Στόχος
2023

28

Τιμή
Υλοποίησης

7

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν

Παρατηρήσεις

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
- Παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των σχολικών δομών
του εκπαιδευτικού
συστήματος
- Παρεμβάσεις στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη
μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις –
Προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις
επιμόρφωσης
- Ένταξη Ευάλωτων
Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)
στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής
- Ένταξη και Εκπαίδευση των
Παιδιών Ρομά,
Μουσουλμανόπαιδων
- Πιλοτικές παρεμβατικές
δράσεις υποστήριξης
Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ειδικός στόχος ii:
Αύξηση των σχολικών
μονάδων που
λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου – Ενίσχυση
των δομών και της
ποιότητας της
προσχολικής,
α’βάθμιας και
β΄βάθμιας
εκπαίδευσης

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

11509 Ποσοστό
σχολείων που
παρέχουν
υπηρεσίες
εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής
στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

32,30%

37,30%

40,50%

11516 Ποσοστό
των σχολικών
μονάδων
α’βάθμιας και
β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου

30,60%

35,60%

33,70%

33,80%

38,80%

48,40%

11520 Ποσοστό
σχολικών
μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά,
οι ακόλουθες δράσεις:
- Στήριξη των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης
- Ενισχυτική διδασκαλία στη
Β/θμια εκπαίδευση
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο
- Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) –
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Επέκταση, αξιοποίηση της
«Ψηφιακής Εκπαιδευτικής
Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου
Μαθησιακών Αντικειμένων»
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης
για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών
δομών για την ένταξη και
συμπερίληψη στην
εκπαίδευση μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- ¬Πρόγραμμα μέτρων
εξατομικευμένης υποστήριξης
μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ενίσχυση προσχολικής

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
του ΕΠ προβλέπεται επίσης η
αξιολόγηση των δράσεων Ειδικής
Αγωγής: 1) Εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στο ΕΠ ΑΝΑΔΑ ΕΔΒΜ και στα
ΠΕΠ, 2) Ανάπτυξης Υποστηρικτικών
Δομών για την Ένταξη και
Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των
Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων
(επενδυτικές 10i και 9iii). Η
ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης
αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του
2020.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

εκπαίδευσης

Ειδικός στόχος iii:
Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των
γνώσεων και των
δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό
εκπαιδευτικών
που
επιμορφώθηκαν
και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην
εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00%

60,00%

73,81%

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
για την αξιοποίηση και
εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη, για νέα προγράμματα
σπουδών και εφαρμογή νέας
εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης
για την ενίσχυση των σχολικών
δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της
ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και
της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα
μειονεκτούντα άτομα

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση του ποσοστού
έγκαιρης
ολοκλήρωσης των
σπουδών και
ενίσχυση της ισότιμης
συμμετοχής των
ΑΜΕΑ και ατόμων από
ΕΚΟ και χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Ειδικός στόχος ii:
Ενίσχυση της
ποιότητας της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω
της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου
ερευνητικού
δυναμικού

Δείκτες
Αποτελέσματος

T4905 Ποσοστό
ωφελούμενων
φοιτητών που
ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

Τ4906 Ποσοστό
ωφελουμένων που
απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με
την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά
την λήξη της
παρέμβασης

Επίτευξη

47,30%

26,80%

60,00%

39,00%

Η
παρακολούθη
ση και
στατιστική
επικύρωση του
δείκτη θα
πραγματοποιη
θεί μία φορά
στο τέλος της
προγραμματικ
ής περιόδου
με τη χρήση/
αξιοποίηση
στοιχείων των
ΑΕΙ.

Η
παρακολούθη
ση του δείκτη
θα
πραγματοποιη
θεί με έρευνα
πεδίου μια
φορά στο
τέλος της
προγραμματικ
ής περιόδου.

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
- Πρόγραμμα οικονομικής
ενίσχυσης επιμελών φοιτητών
που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες
- Υποστήριξη παρεμβάσεων
Κοινωνικής Μέριμνας
Φοιτητών
- Υποστήριξη Αρχής
Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π)

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού μέσω
της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με
έμφαση στους νέους
ερευνητές

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
του ΕΠ ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση
των δράσεων ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : 1)
Ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

10iii - Βελτίωση της
ισότιμης πρόσβασης στη
διά βίου μάθηση για όλες
τις ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο τυπικών, άτυπων
και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του εργατικού δυναμικού
και προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης,

Ειδικός στόχος

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση της ποιότητας
και της
ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης και
της συμμετοχής σε
αυτήν του πληθυσμού
(16-66+ ετών), με
πιστοποίηση
προσόντων και
διασύνδεση τυπικής,

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

114

11705 Ποσοστό
συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+)
σε σχολεία
δεύτερης
ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν

64,00%

67,00%

60,63%

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας, 2)Ενίσχυση
μεταδιδακτόρων
ερευνητών/ερευνητριών, 3)
Υποστήριξη νέων ερευνητών με
έμφαση στους κατόχους
μεταπτυχιακού διπλώματος και 4)
Απόκτηση ακαδημαϊκής & διδακτικής
εμπειρίας από κατόχους
διδακτορικού.
Ο δείκτης αποτελέσματος:
- υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

114

Λόγω του ότι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία Περιφερειών και δεδομένου ότι πλέον είναι διαθέσιμα θα
πρέπει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις Κατηγορίες Περιφερειών.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού
προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων
10iv - Βελτίωση της
συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την
αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της
μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία,
και ενίσχυση της
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και
συστημάτων κατάρτισης
και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω
μηχανισμών πρόβλεψης
των αναγκών σε
δεξιότητες, της
προσαρμογής των

Ειδικός στόχος

μη τυπικής και άτυπης
μάθησης

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση των μαθητών
/ σπουδαστών /
αποφοίτων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
μαθητείας

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

115

11706 Ποσοστό
αύξησης των
προγραμμάτων
δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

11515 Ποσοστό
ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
μαθητείας στο
σύνολο των
μαθητών /
σπουδαστών /
αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

-

-

15%

25,00%

-

17,62%

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι εξής δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση
Πιλοτικών προγραμμάτων
μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ
μαθητείας του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
– Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος
ναυτικής εκπαίδευσης των
Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα και τη
συναφή ενωσιακή νομοθεσία

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

115

Για τον δείκτη αποτελέσματος 11706, η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής
περιόδου βάσει στοιχείων ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

προγραμμάτων σπουδών
και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την
εργασία,
συμπεριλαμβανομένων
των διττών συστημάτων
μάθησης και μαθητείας

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Ειδικός Στόχος ii:
Αύξηση των
συνεργασιών των
Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Άξονας Προτεραιότητας 9. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τιμή
Βάσης
10 Επένδυση
στην
εκπαίδευση,
την
κατάρτιση και
την
επαγγελματικ
ή κατάρτιση
για την
απόκτηση
δεξιοτήτων
και τη διά
βίου μάθηση

10i - Μείωση και πρόληψη
της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική
νηπιακή, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης
και σε τυπικές, μη τυπικές
και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην
εκπαίδευση και την
κατάρτιση

Ειδικός Στόχος i:
Μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του
σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές
με υψηλά ποσοστά
ΠΕΣ

T4901 Αριθμός
σχολείων στα
οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε
κατά τουλάχιστον
20% του αρχικού

Τιμή Στόχος
2023

6,00

Τιμή
Υλοποίησης

3

Δράσεις που υλοποιούνται ή
θα υλοποιηθούν

Παρατηρήσεις

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
- Παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των σχολικών δομών
του εκπαιδευτικού
συστήματος
- Παρεμβάσεις στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη
μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις –
Προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις
επιμόρφωσης
- Ένταξη Ευάλωτων

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)
στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής
- Ένταξη και Εκπαίδευση των
Παιδιών Ρομά,
Μουσουλμανόπαιδων
- Πιλοτικές παρεμβατικές
δράσεις υποστήριξης
Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης

Ειδικός στόχος ii:
Αύξηση των σχολικών
μονάδων που
λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου – Ενίσχυση
των δομών και της
ποιότητας της
προσχολικής,
α’βάθμιας και
β΄βάθμιας
εκπαίδευσης

11509 Ποσοστό
σχολείων που
παρέχουν
υπηρεσίες
εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής
στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

11516 Ποσοστό
των σχολικών
μονάδων
α’βάθμιας και
β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου

42,20%

34,20%

47,20%

39,20%

50,80%

36,20%

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά,
οι ακόλουθες δράσεις:
- Στήριξη των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης
- Ενισχυτική διδασκαλία στη
Β/θμια εκπαίδευση
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο
- Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) –
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Επέκταση, αξιοποίηση της
«Ψηφιακής Εκπαιδευτικής
Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου
Μαθησιακών Αντικειμένων»
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης
για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
του ΕΠ προβλέπεται επίσης η
αξιολόγηση των δράσεων Ειδικής
Αγωγής : 1) Εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα
ΠΕΠ, 2) Ανάπτυξης Υποστηρικτικών
Δομών για την Ένταξη και
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

11520 Ποσοστό
σχολικών
μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

Ειδικός στόχος iii:
Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των
γνώσεων και των
δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό
εκπαιδευτικών
που
επιμορφώθηκαν
και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές
πρακτικές στην
εκπαιδευτική
διαδικασία

Επίτευξη

55,80

45,00%

60,80

69,00%

68,70%

61,87%

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών
δομών για την ένταξη και
συμπερίληψη στην
εκπαίδευση μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- ¬Πρόγραμμα μέτρων
εξατομικευμένης υποστήριξης
μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ενίσχυση προσχολικής
εκπαίδευσης
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
για την αξιοποίηση και
εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη, για νέα προγράμματα
σπουδών και εφαρμογή νέας
εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης
για την ενίσχυση των σχολικών
δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.

Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των
Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων
(επενδυτικές 10i και 9iii). Η
ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης
αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του
2020.

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της
ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και
της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα
μειονεκτούντα άτομα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση του ποσοστού
έγκαιρης
ολοκλήρωσης των
σπουδών και
ενίσχυση της ισότιμης
συμμετοχής των
ΑΜΕΑ και ατόμων από
ΕΚΟ και χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

T4905 Ποσοστό
ωφελούμενων
φοιτητών που
ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

Ειδικός στόχος ii:
Ενίσχυση της
ποιότητας της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω
της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου
ερευνητικού
δυναμικού

Τ4906 Ποσοστό
ωφελουμένων που
απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με
την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά
την λήξη της
παρέμβασης

Επίτευξη

26,80%

39,00%

Δράσεις

Η μέτρηση θα
γίνει μια φορά
στο τέλος της
Προγράμματικ
ής Περιόδου

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι ακόλουθες δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού μέσω
της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με
έμφαση στους νέους
ερευνητές

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης
του ΕΠ ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση
των δράσεων ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : 1)
Ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας, 2)Ενίσχυση
μεταδιδακτόρων
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

ερευνητών/ερευνητριών, 3)
Υποστήριξη νέων ερευνητών με
έμφαση στους κατόχους
μεταπτυχιακού διπλώματος και 4)
Απόκτηση ακαδημαϊκής & διδακτικής
εμπειρίας από κατόχους
διδακτορικού.
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

Οι δείκτες αποτελέσματος:
- Υποδηλώνουν με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσουν την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

116

10iii - Βελτίωση της
ισότιμης πρόσβασης στη
διά βίου μάθηση για όλες
τις ηλικιακές ομάδες στο
πλαίσιο τυπικών, άτυπων
και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του εργατικού δυναμικού
και προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού
προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση της ποιότητας
και της
ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης και
της συμμετοχής σε
αυτήν του πληθυσμού
(16-66+ ετών), με
πιστοποίηση
προσόντων και
διασύνδεση τυπικής,
μη τυπικής και άτυπης
μάθησης

11705 Ποσοστό
συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+)
σε σχολεία
δεύτερης
ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν

91,00%

91,00%

117

11706 Ποσοστό
αύξησης των
προγραμμάτων
δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

-

15,00%

52,33%

Δεν έχει
ξεκινήσει η
υλοπονέων
προγραμμάτων

116

Για τον δείκτη αποτελέσματος 11705, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, δεν υπήρχαν διαθέσιμα στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναλυτικά στοιχεία για την τιμή βάσης και την τιμή στόχο.
Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι εν λόγω τιμές κατά την Αναθεώρησης 2019.
117

Για το δείκτη αποτελέσματος 11706 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής
περιόδου βάσει στοιχείων ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των δικαιούχων.
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Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

10iv- Βελτίωση της
συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την
αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της
μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία,
και ενίσχυση της
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και
συστημάτων κατάρτισης
και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω
μηχανισμών πρόβλεψης
των αναγκών σε
δεξιότητες, της
προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών
και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την
εργασία,
συμπεριλαμβανομένων
των διττών συστημάτων
μάθησης και μαθητείας

Ειδικός στόχος

Δείκτες
Αποτελέσματος

Ειδικός Στόχος i:
Αύξηση των μαθητών
/ σπουδαστών /
αποφοίτων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
μαθητείας

11515 Ποσοστό
ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
μαθητείας στο
σύνολο των
μαθητών /
σπουδαστών /
αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

Ειδικός Στόχος ii:
Αύξηση των
συνεργασιών των
Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Τ4907 Ποσοστό
φοιτητών που
πραγματοποιούν
την πρακτική τους
άσκηση σε
επιχειρήσεις

-

Επίτευξη

Δράσεις

Παρατηρήσεις/ Διαπιστώσεις

25%

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
οι εξής δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση
Πιλοτικών προγραμμάτων
μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ
μαθητείας του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
– Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος
ναυτικής εκπαίδευσης των
Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα και τη
συναφή ενωσιακή νομοθεσία

Ο δείκτης αποτελέσματος:
- Υποδηλώνει με σαφήνεια την
αλλαγή προς τη συγκεκριμένη
επιθυμητή κατεύθυνση.
- είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις
παρεμβάσεις του ειδικού στόχου.
- μπορεί να αξιολογήσει την
πραγματική συμβολή των δράσεων
του ΕΠ στην επίτευξη (ή μη) του
ειδικού στόχου και της επενδυτικής
Προτεραιότητας.

9,9%
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Ειδικές Μελέτες Αξιολόγησης Επιπτώσεων
Σημειώνεται επίσης ότι με βάση το σχέδιο αξιολογήσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί κατά την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης τον Φεβρουάριο του 2018, έχουν
προγραμματιστεί και υλοποιούνται πρόσθετες μελέτες αξιολόγησης, στις οποίες περιλαμβάνονται
και αξιολογήσεις επιπτώσεων.
Η επιλογή των μελετών του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης καλύπτει τα απαιτούμενα κριτήρια
και έχει σχεδιαστεί ώστε:
 Να καλύπτει το σύνολο της στοχοθεσίας του Προγράμματος σε επίπεδο επενδυτικής
προτεραιότητας, ήτοι της συνεισφοράς των παρεμβάσεων στην επίτευξη των γενικών και
ειδικών στόχων του ΕΠ.
 Να λαμβάνει υπόψη τη χρηματοδοτική βαρύτητα των παρεμβάσεων του προγράμματος
ανά θεματικό στόχο και επενδυτική προτεραιότητα.
 Να καλύπτει την ανάγκη διαρκούς αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος στο
σύνολό του, με οριζόντιες αξιολογήσεις.
 Να καλύπτει την ανάγκη αποτίμησης των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται
σε ετήσιους κύκλους.
Με βάση τα ως άνω έχουν υλοποιηθεί (ή αναμένονται) οι ακόλουθες μελέτες αξιολόγησης:
1. Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 (ανάθεση Νοέμβριος 2018)
Η Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 που αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1304/2013 για
το ΕΚΤ, ανατέθηκε σε εξωτερικό αξιολογητή και περιλαμβάνει τα αξιολογητικά κριτήρια του
Σχεδιασμού/Στρατηγικής, Υλοποίησης, Αποτελεσματικότητας, Αποδοτικότητας και Επιπτώσεων των
πράξεων ΠΑΝ που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ έως τις 30/6/2018.
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τρία παραδοτέα:
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Το Παραδοτέο Α: Περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που
εφαρμόζεται σε όλα τα ερωτήματα αξιολόγησης και καλύπτει τη μεθοδολογία των
απαραίτητων ερευνών πεδίου για τις ανάγκες του Παραδοτέου Β.



Στο Παραδοτέο Β: Αποτυπώνονται τα ποσοτικά ευρήματα της ευρύτερης έρευνας για την
αξιολόγηση της ΠΑΝ με βάση τα οποία θα γίνει η αποτίμηση της Πρωτοβουλίας συνολικά.
Στα συμπεράσματα θα γίνει σύνδεση με τα αντίστοιχα συμπεράσματα της 1ης Αξιολόγησης
ΠΑΝ 2015 και βάση συγκριτικής μεθόδου θα παρουσιαστεί η σύνθεση των συμπερασμάτων
για το σύνολο της ΠΑΝ από την αρχή της προγραμματικής περιόδου έως την περίοδο λήξης
της παρούσας αξιολόγησης



Παραδοτέο Γ: Το παραδοτέο Γ υποβλήθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τον Απρίλιο
του 2019.

2. Αξιολόγηση δράσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Απόφαση Ένταξης Δεκέμβριος 2017)
Το έργο «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (MIS 5010794) που εντάσσεται
στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020, υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και έχει ως στόχο
την εισαγωγή και τη λειτουργία ενός μηχανισμού οριζόντιου χαρακτήρα για την αποτίμηση των
δράσεων. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία και την εμπέδωση ενός ενιαίου τρόπου συλλογής,
καταγραφής, παρακολούθησης και ανάλυσης των στοιχείων, με την απαραίτητη εξειδίκευση και
προσαρμογή, ανάλογα με το είδος κάθε παρέμβασης. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής
περιλαμβάνονται τα εξής:
-

Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής
Έρευνας (ΕΔΒΜ 10) - Αποτύπωση Ωφελουμένων Α’ κύκλος 2016-2019

-

Ενίσχυση

Μεταδιδακτόρων

Ερευνητών/Ερευνητριών

(ΕΔΒΜ11)

-

Αποτύπωση

Ωφελουμένων Α’ κύκλος 2017-2019
-

Πρόγραμμα
Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών
(ΕΔΒΜ31) - Αποτύπωση Ωφελουμένων Α’ κύκλος 2017-2019

-

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ34) - Αποτύπωση
Ωφελούμενων Α’ κύκλος 2017-2019 - Αποτύπωση Ωφελούμενων Α΄κύκλος 2017-2019 –
Οπτικοποιημένη Επιτελική Σύνοψη

-

Μελέτη Αξιολόγησης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων
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-

Αξιολόγηση

Ηλεκτρονικής

Πλατφόρμας

Αξιολόγησης

Ερευνητικών

Προτάσεων –

Οπτικοποιημένη Επιτελική Σύνοψη
-

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους
διδακτορικού (ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45)

-

Συνολική Έκθεση Αποτίμησης Δράσεων Ακαδημαϊκών Ετών 2016-2017 και 20172018 (Προσχέδιο)

-

Μελέτη για την αποτίμηση των Δράσεων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 – Οπτικοποιημένη Επιτελική
Σύνοψη

-

Έκθεση Αποτίμησης Δράσης (Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018)

-

Έκθεση Αποτίμησης Δράσης (Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018)

-

Μελέτη για την αποτίμηση της Δράσης (Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018) – Οπτικοποιημένη
Επιτελική Σύνοψη

3. Αξιολόγηση των δράσεων «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο ΕΠ
ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ (Δεκέμβριος 2018)
Η μελέτη είναι οριζόντια και καλύπτει την εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση για τις δράσεις
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των δύο πρώτων κύκλων (σχολικά έτη
2014-2015 και 2015-2016) και την ενδιάμεση (on –going) αξιολόγηση του σχεδιασμού του τρίτου
κύκλου (σχολικό έτος 2016-2017), όπως αυτές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και
στα ΠΕΠ.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς τους στόχους των
δράσεων, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των συμπερασμάτων και την ενσωμάτωσή τους στο
σχεδιασμό των επόμενων κύκλων υλοποίησης του προγράμματος.
Ειδικότερα εξετάζονται:


Η συνεισφορά στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων με έμφαση
στην απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης εντός του πλαισίου υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων έργων,



η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τον ωφελούμενο πληθυσμό



η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τις δομές παροχής υπηρεσιών
φροντίδας και φύλαξης παιδιών και
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η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τους στόχους των επιμέρους
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

4. Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 (Μάρτιος 2017)
Η αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση: α) της εκ των υστέρων αξιολόγησης των σχεδίων δράσης των
συστημικών παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013, όπως αυτά υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», & β) στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση – ωρίμανση των παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 σχετικά με
τον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας με μία σειρά
συστημικών παρεμβάσεων.
Ειδικότερα, η έρευνα εξέτασε τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενισχυμένων συστημάτων
και βελτιωτικών πολιτικών παρεμβάσεων στους τομείς της απασχόλησης, της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας.
5. Μελέτη για την αποτίμηση της δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Δεκέμβριος 2017)
Η μελέτη εστίασε στην αποτίμηση της δράσης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Πρόσκληση ΕΔΒΜ20) και συγκεκριμένα
στα τρία ακόλουθα ερωτήματα:
α) Στις συνέπειες και τα αποτελέσματα της δράσης στους ωφελούμενους,
β) στις συνέπειες προς τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. εμπλουτισμός προγραμμάτων
σπουδών),
γ) στην αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης- υλοποίησης των πράξεων.
6. Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έτους
2015 (Φεβρουάριος 2016)
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Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση με την οποία αποτιμήθηκαν οι Πράξεις της Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) που εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας
3, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii.
Η αποτίμηση επικεντρώθηκε στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες και
εκτιμά σε ποιον βαθμό η ΠΑΝ συνέβαλε στις σχετικές πτυχές της Εγγύησης για τη Νεολαία και τους
γενικούς στόχους της πολιτικής της για τη μείωση της ανεργίας των νέων.
Η προσφορά εργασίας στους νέους που συμμετείχαν στις δράσεις, αξιολογήθηκε ως προς:


Τα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας



Την καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας στις ανάγκες/κατάσταση των συμμετεχόντων



Τα αποτελέσματα της προσφοράς εργασίας ως προς την απασχόληση

7. Αξιολογήσεις που υλοποιούνται/ προγραμματίζονται:


Μέτρηση δεικτών αποτελεσμάτων ΠΑΝ του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. Η αξιολόγηση αυτή,
αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την Ετήσια Έκθεση και έχει ολοκληρωθεί το 2018.



Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΥΔ στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση και
την αποτίμηση προόδου του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. Πρόκειται για την παρούσα
αξιολόγηση.



Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής :1) Εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ 2) Ανάπτυξης
Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με
Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων (επενδυτικές 10.1 και 9iii). Η
αξιολόγηση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2020.



Αξιολόγηση των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αύξηση των μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας (επενδυτική 10.4). Η αξιολόγηση
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2020.



Αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που στοχεύουν: 1. στην πρόσβαση των
ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 3044 ετών και 2. στη βελτίωση των ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας
δικαιούχων της πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η αξιολόγηση
αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2020.
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Αξιολόγηση των παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας της διά βίου
μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού 16-66+ ετών (επενδυτική 10.3). Η
αξιολόγηση αυτή προγραμματίζεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2021.



On –going αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος (οριζόντια). Η σχετική αξιολόγηση
προβλέπεται να ολοκληρωθεί με τη λήξη του Προγράμματος.
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4.3. Αξιολόγηση της δυνατότητας εξασφάλισης των δεδομένων
που

απαιτούνται

για

την

εκπόνηση

των

Αξιολογήσεων

επιπτώσεων
Μεγάλη σημασία στην εκπόνηση των

αξιολογήσεων επιπτώσεων του ΕΠ έχει η δυνατότητα

εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται και της έγκαιρης συλλογής τους κυρίως όσον αφορά
τις τιμές των δεικτών αποτελέσματος. Η μη διαθεσιμότητα επικαιροποιημένων στοιχείων έχει ως
αποτέλεσμα η τιμή υλοποίησης να διατηρεί την τιμή βάσης παρελθοντικών ετών, μέχρι την εύρεση
πιο πρόσφατων δεδομένων. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει το έργο του αξιολογητή και μειώνει την
αξία της αποτίμησης των επιπτώσεων με δεδομένο ότι κατά το διάστημα μελέτης αξιοποιούνται
δεδομένα που αντιστοιχούν σε προγενέστερες περιόδους αναφοράς που χαρακτηρίζονται από
διαφοροποιημένες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα αντιστοιχούν σε
προγενέστερες δράσεις οι οποίες ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών
των εν λόγω συνθηκών (και οι οποίες έχουν τροποποιηθεί, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, στο
πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου).
Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό έχει και το έτος αναφοράς των δεδομένων τόσο καθώς τείνει
να μεταβάλλεται από πηγή σε πηγή όσο και για λόγους επικαιρότητας των στοιχείων,
ομογενοποίησης των συμπερασμάτων, και, σύγκρισης. Οι διαφορετικές πηγές δεδομένων δεν
έχουν συνήθως κοινή κλίμακα αναφοράς και έτσι δημιουργείται μια ακόμη δυσκολία στη συλλογή
στοιχείων στην επιθυμητή κλίμακα και στη σύγκριση των στοιχείων για την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύμβουλος προχώρησε σε αξιολόγηση της δυνατότητας εξασφάλισης των
δεδομένων που απαιτούνται στον υπολογισμό του συνόλου των δεικτών αποτελεσματικότητας του
ΕΠ, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 83, και τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν είναι
τα ακόλουθα:


Για τη συντριπτική πλειοψηφία των δεικτών αποτελέσματος του προγράμματος
υπάρχει πρόσβαση σε (επικυρωμένα) δεδομένα από Αρμόδια πηγή.



Για ορισμένους μόνο δείκτες τα δεδομένα είναι (ή θα γίνουν) διαθέσιμα μέσω έρευνας
πεδίου.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

471

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.



Για το δείκτη αποτελέσματος της Επενδυτικής προτεραιότητας 9v, σε αυτό το στάδιο
δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα επειδή η ΕΠ δεν έχει ενεργοποιηθεί. Αναμένεται
ωστόσο ότι θα υπάρξει πρόσβαση σε (επικυρωμένα) δεδομένα από την/τις Αρμόδια/ες
πηγή/ες.



Για ένα δείκτη αποτελέσματος, ο οποίος αποτιμάται μία φορά στο τέλος της
προγραμματικής περιόδου, απαιτείται να λάβουν χώρα οι απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία (χρήση στοιχείων ΑΕΙ).



Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, α) για τους δείκτες CR01, CR02, CR03, CR04, CR05,
CR06, CR10, CR11 και CR 12 οι τιμές στόχοι χρήζουν αναθεώρησης, και, β) για το δείκτη
11705 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι, με τα
διαθέσιμα πλέον στοιχεία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

472

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Πίνακας 83: Αξιολόγηση της δυνατότητας των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών αποτελεσματικότητας του ΕΠ

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής
(Σημαντική/Περιορ
ισμένη/Μικρή)

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Διαχειριστική
Αρχή-ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Άξονας Προτεραιότητας 1. 1. Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας

Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας

8vii - Εκσυγχρονισμός των
θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των εργαζομένων
και των αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ειδικός Στόχος i: Ανάπτυξη
ή/και αναβάθμιση των
συστημάτων της δημόσιας
διοίκησης για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας

Ονομασία Δείκτη

Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
που
εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία

ΝΑΙ
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Επενδυτική Προτεραιότητα

εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων
και των άμεσα ενδιαφερομένων

Ειδικός Στόχος

Ειδικός στόχος ii: Βελτίωση
της ικανότητας συμμετοχής
των κοινωνικών εταίρων
καθώς και τριτοβάθμιων
συλλογικών φορέων που
εκπροσωπούν ομάδες που
βιώνουν διακρίσεις ή/και
φορέων της κοινωνίας των
πολιτών στις παρεμβάσεις
της αγοράς εργασίας

Δείκτες Αποτελέσματος

Τ4813 Αριθμός έργων
που εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών
εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των
πολιτών

Συχνότητα
Υποβολής

Πηγή Στοιχείων

Διαχειριστική
Αρχή-ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ

Άξονας Προτεραιότητας 2. Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ονομασία Δείκτη

8i. Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών ατόμων στην
απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός
της αγοράς εργασίας, μεταξύ

Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση
των ανέργων στην
απασχόληση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους 30
έως 49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των
καταρτισθέντων ανέργων
που λαμβάνουν

CR06 Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση
εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
εντός 6 μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής
τους

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Από ΟΠΣ και
Διοικητικές Πηγές

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ
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Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της
υποστήριξης της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού

πιστοποίηση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους που
δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και
βελτίωση ευκαιριών ένταξης
ή επανένταξης στην αγορά
εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ)

8iv. Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
μεταξύ άλλων όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση,
την εξέλιξη της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση
της επαγγελματικής και της
ιδιωτικής ζωής και την
προώθηση της ίσης αμοιβής για
ίση εργασία

Ειδικός Στόχος i: Υποστήριξη
της θέσης των γυναικών
στην αγορά εργασίας

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

CR03 Συμμετέχοντες που
αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

11308 Ωφελούμενοι του
ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας,
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους.

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

Τ4816 Εργαζόμενες που
διατηρούν τη θέση
εργασίας τους αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

9v. Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και
την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

Ειδικός Στόχος

Ειδικός Στόχος i: Ενίσχυση
της Απασχόλησης μέσω της
ενίσχυσης της σύστασης και
λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Δείκτες Αποτελέσματος

Τ4817 Άνεργες που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοπασχόλησης
που συμμετέχουν σε
προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
11303 Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας
που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος
μετά την λήξης της
παρέμβασης

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΠΣΚΕ

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου

Σημαντική

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Σημειώνεται η
μηδενική υλοποίηση
για την περίοδο
αναφοράς)

Άξονας Προτεραιότητας 3. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ονομασία Δείκτη

Πηγή Στοιχείων

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων (ΕΚΤ),
ιδιαίτερα εκείνων που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των
νέων που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες
κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω
της υλοποίησης της «Εγγύησης
για τη νεολαία»

Ειδικός Στόχος

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και
βελτίωση των δεξιοτήτων
των νέων εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης
ηλικίας 15 έως 29 ετών

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

CR01 Άνεργοι
συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την
ΠΑΝ

Απογραφικά
δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

CR02 Άνεργοι
συμμετέχοντες που
λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας
ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

CR03 Άνεργοι
συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση /κατάρτιση,
ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή
ΝΑΙ
(Σημειώνεται ότι για
τους δείκτες CR01,
CR02, CR03, CR04,
CR05, CR06, CR10, CR11
και CR 12 οι τιμές
στόχοι θα
επικαιροποιηθούν στο
πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019)
ΝΑΙ
(Σημειώνεται ότι για
τους δείκτες CR01,
CR02, CR03, CR04,
CR05, CR06, CR10, CR11
και CR 12 οι τιμές
στόχοι θα
επικαιροποιηθούν στο
πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019)
ΝΑΙ
(Σημειώνεται ότι για
τους δείκτες CR01,
CR02, CR03, CR04,
CR05, CR06, CR10, CR11
και CR 12 οι τιμές
στόχοι θα
επικαιροποιηθούν στο
πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019)
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

CR04 Μακροχρόνια
άνεργοι συμμετέχοντες
που ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την
ΠΑΝ

Απογραφικά
δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

CR05 Μακροχρόνια
άνεργοι συμμετέχοντες
που λαμβάνουν
προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας
ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

CR06Μακροχρόνια
άνεργοι συμμετέχοντες
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Από ΟΠΣ
(Διοικητικές
Πηγές)

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή
ΝΑΙ
(Σημειώνεται ότι για
τους δείκτες CR01,
CR02, CR03, CR04,
CR05, CR06, CR10, CR11
και CR 12 οι τιμές
στόχοι θα
επικαιροποιηθούν στο
πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019)
ΝΑΙ
(Σημειώνεται ότι για
τους δείκτες CR01,
CR02, CR03, CR04,
CR05, CR06, CR10, CR11
και CR 12 οι τιμές
στόχοι θα
επικαιροποιηθούν στο
πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019)
ΝΑΙ
(Σημειώνεται ότι για
τους δείκτες CR01,
CR02, CR03, CR04,
CR05, CR06, CR10, CR11
και CR 12 οι τιμές
στόχοι θα
επικαιροποιηθούν στο
πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019)
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

CR07 Οικονομικά μη
ενεργοί συμμετέχοντες
που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή
κατάρτισης οι οποίοι
ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την
ΠΑΝ

Απογραφικά
δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

CR08 Οικονομικά μη
ενεργοί συμμετέχοντες
που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή
κατάρτισης οι οποίοι
λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας
ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Συχνότητα
Υποβολής

Ετήσια

Ετήσια

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Περιορισμένη

Περιορισμένη

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ
(Σημειώνεται η
μηδενική υλοποίηση
για την περίοδο
αναφοράς)

ΝΑΙ
(Σημειώνεται η
μηδενική υλοποίηση
για την περίοδο
αναφοράς)
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

CR09 Οικονομικά μη
ενεργοί συμμετέχοντες
που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/ κατάρτιση,
που αποκτούν
εξειδίκευση ή που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
CR10 Συμμετέχοντες σε
συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, σε
προγράμματα
κατάρτισης που οδηγούν
σε επαγγελματικό
προσόν, μαθητεία ή
πρακτική άσκηση εντός
έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους
CR11 Συμμετέχοντες που
εργάζονται εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Απογραφικά
δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Περιορισμένη

ΝΑΙ
(Σημειώνεται η
μηδενική υλοποίηση
για την περίοδο
αναφοράς)

Έρευνα πεδίου

Ετήσια

Περιορισμένη

Τα δεδομένα είναι
διαθέσιμα ετησίως
μέσω έρευνας πεδίου.

Έρευνα πεδίου –
οπς & Διοικητικές
Πηγές

Ετήσια

Περιορισμένη

Τα δεδομένα είναι
διαθέσιμα ετησίως
μέσω έρευνας πεδίου.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

480

Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

CR12 Συμμετέχοντες που
αυτοαπασχολούνται
εντός έξι μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής
τους

Έρευνα πεδίου –
ΟΠΣ & Διοικητικές
Πηγές

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Ετήσια

Περιορισμένη

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαχειριστική
Αρχή-ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Τα δεδομένα είναι
διαθέσιμα ετησίως
μέσω έρευνας πεδίου.

Άξονας Προτεραιότητας 4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας
8vii - Εκσυγχρονισμός των
θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των εργαζομένων
και των αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ειδικός Στόχος i: Ανάπτυξη
ή/και αναβάθμιση των
συστημάτων της δημόσιας
διοίκησης για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας

Ονομασία Δείκτη
Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
που
εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων
και των άμεσα ενδιαφερομένων

Ειδικός στόχος ii: Βελτίωση
της ικανότητας συμμετοχής
των κοινωνικών εταίρων
καθώς και τριτοβάθμιων
συλλογικών φορέων που
εκπροσωπούν ομάδες που
βιώνουν διακρίσεις ή/και
φορέων της κοινωνίας των
πολιτών στις παρεμβάσεις
της αγοράς εργασίας

Τ4813 Αριθμός έργων
που εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών
εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των
πολιτών

8i- Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών οικονομικά ατόμων
στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός
της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της
υποστήριξης της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού

Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση
των ανέργων στην
απασχόληση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους 30
έως 49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των
καταρτισθέντων ανέργων
που λαμβάνουν
πιστοποίηση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους που
δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και
βελτίωση ευκαιριών ένταξης
ή επανένταξης στην αγορά

CR06 Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση
εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
εντός 6 μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής
τους

CR03 Συμμετέχοντες που
αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαχειριστική
Αρχή-ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

Από ΟΠΣ και
Διοικητικές Πηγές

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου

Σημαντική

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

8iv- Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση,
της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του
συνδυασμού επαγγελματικού
και οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής
για όμοια εργασία

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ)

11308 Ωφελούμενοι του
ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας,
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

Τ4816 Εργαζόμενες που
διατηρούν τη θέση
εργασίας τους αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

Ειδικός Στόχος i- Υποστήριξη
της θέσης των γυναικών
στην αγορά εργασίας
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Τ4817 Άνεργες που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοπασχόλησης
που συμμετέχουν σε
προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Πηγή Στοιχείων

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Συχνότητα
Υποβολής

Ετήσια

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και
την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

i- Ενίσχυση της
απασχόλησης μέσω της
ενίσχυσης της σύστασης και
λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

11303 Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας
που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος
μετά την λήξης της
παρέμβασης

Πηγή Στοιχείων

ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΠΣΚΕ

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου

Σημαντική

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ (Σημειώνεται η
μηδενική υλοποίησης
για την περίοδο
αναφοράς)

Άξονας Προτεραιότητας 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ονομασία Δείκτη

Πηγή

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

8vii - Εκσυγχρονισμός των
θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές
υπηρεσίες απασχόλησης, και
εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιοτήτων των εργαζομένων
και των αναγκών της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα
κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων
και των άμεσα ενδιαφερομένων

Ειδικός Στόχος

i - Ανάπτυξη ή/και
αναβάθμιση συστημάτων
της δημόσιας διοίκησης για
την ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας

ii - Αύξηση της ικανότητας
συμμετοχής των κοινωνικών
εταίρων καθώς και των
τριτοβάθμιων συλλογικών
οργάνων που εκπροσωπούν
ομάδες που βιώνουν
διακρίσεις, ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών
στις παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

Δείκτες Αποτελέσματος

Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων
συστημικών
παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
που
εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία

Τ4813 Αριθμός έργων
που εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών
εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των
πολιτών

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Διαχειριστική
Αρχή-ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

Διαχειριστική
Αρχή-ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

8i - Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών οικονομικά ατόμων
στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός
της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και της
υποστήριξης της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού

Ειδικός Στόχος

Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση
των ανέργων στην
απασχόληση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους 30
έως 49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των
καταρτισθέντων ανέργων
που λαμβάνουν
πιστοποίηση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους που
δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και
βελτίωση ευκαιριών ένταξης
ή επανένταξης στην αγορά
εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ)

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Από ΟΠΣ και
Διοικητικές Πηγές

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου

Σημαντική

CR03 Συμμετέχοντες που
αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους.

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

11308 Ωφελούμενοι του
ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας,
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

Δείκτες Αποτελέσματος

CR06 Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση
εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
εντός 6 μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής
τους

ΝΑΙ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στην απασχόληση,
της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του
συνδυασμού επαγγελματικού
και οικογενειακού βίου και της
προώθησης της ίσης αμοιβής
για όμοια εργασία

i - Υποστήριξη της θέσης των
γυναικών στην αγορά
εργασίας

9v- Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και
την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

i - Ενίσχυση της
απασχόλησης μέσω της
ενίσχυσης της σύστασης και
λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Δείκτες Αποτελέσματος

Τ4816 Εργαζόμενες που
διατηρούν τη θέση
εργασίας τους αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Τ4817 Άνεργες που
κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοπασχόλησης
που συμμετέχουν σε
προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
11303 Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας
που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος
μετά την λήξης της
παρέμβασης

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΠΣΚΕ

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου

Σημαντική

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

ΝΑΙ (Σημειώνεται η
μηδενική υλοποίηση
για την περίοδο
αναφοράς)

Άξονας Προτεραιότητας 6. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος

Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ονομασία Δείκτη

Πηγή Στοιχείων

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

10i - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
καθώς επίσης και σε τυπικές, μη
τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Ειδικός Στόχος i: Μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με
υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

T4901 Αριθμός σχολείων
στα οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του
αρχικού

ΟΠΣ, ΕΣΠΑ &
Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
Προγραμματικής
Περιόδου

Σημαντική

ΝΑΙ

11509 Ποσοστό
σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες
εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης
σε μαθητές ΑΜΕΑ

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

ΝΑΙ

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

ΝΑΙ

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση
των σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου –
Ενίσχυση των δομών και της
ποιότητας της προσχολικής,
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης

11516 Ποσοστό των
σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

11520 Ποσοστό
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

10ii - Βελτίωση της ποιότητας,
της αποτελεσματικότητας και
της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και ισοδύναμη με
αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα
άτομα

Ειδικός στόχος iii:
Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των
γνώσεων και των
δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό
εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες
παιδαγωγικές πρακτικές
στην εκπαιδευτική
διαδικασία

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης
ολοκλήρωσης των σπουδών
και ενίσχυση της ισότιμης
συμμετοχής των ΑΜΕΑ και
ατόμων από ΕΚΟ και
χαμηλές εισοδηματικές
τάξεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

T4905 Ποσοστό
ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

Ειδικός στόχος ii: Ενίσχυση
της ποιότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσω της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού

Τ4906 Ποσοστό
ωφελουμένων που
απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε πεδίο
σχετικό με την έρευνά
τους ένα χρόνο μετά την
λήξη της παρέμβασης

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

Έρευνα πεδίου

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Περιορισμένη

Τα δεδομένα θα είναι
διαθέσιμα μέσω
έρευνας πεδίου.

Χρήση/
αξιοποίηση
στοιχείων ΑΕΙ

Μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου το
2023

Μικρή

Χρειάζεται να γίνουν οι
κατάλληλες ενέργειες
προετοιμασίας
προκειμένου να
υπάρχει πρόσβαση στα
εν λόγω στοιχεία

Έρευνα Πεδίου

Μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου το
2023

Περιορισμένη

Τα δεδομένα θα είναι
διαθέσιμα μέσω
έρευνας πεδίου.

ΝΑΙ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Άξονας Προτεραιότητας 7. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας

10iii - Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές
ομάδες στο πλαίσιο τυπικών,
άτυπων και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και
προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων μέσω του
επαγγελματικού
προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ονομασία Δείκτη

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ,
Δικαιούχοι

δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου βάσει
στοιχείων ΟΠΣ
ΕΣΠΑ και των
Δικαιούχων

Σημαντική

ΝΑΙ

118

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
ποιότητας και της
ελκυστικότητας της διά βίου
μάθησης και της
συμμετοχής σε αυτήν του
πληθυσμού (16-66+ ετών),
με πιστοποίηση προσόντων
και διασύνδεση τυπικής, μη
τυπικής και άτυπης μάθησης

11705 Ποσοστό
συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν

11706 Ποσοστό αύξησης
των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που
υλοποιούνται

118

Κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν υπήρχαν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανά κατηγορία Περιφερειών. Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, θα πρέπει στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019 να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών.
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

10iv - Βελτίωση της συνάφειας
των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και συστημάτων κατάρτισης και
της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής
των προγραμμάτων σπουδών
και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης
και μαθητείας

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση
των μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

11515 Ποσοστό
ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας
στο σύνολο των
μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ,
κ.λπ.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ με
χρήση
απογραφικών
δελτίων και με
στοιχεία του
ΥΠΠΕΘ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

Τ4907 Ποσοστό
φοιτητών που
πραγματοποιούν την
πρακτική τους άσκηση
σε επιχειρήσεις

Σύστημα ΑΤΛΑΣ,
στο οποίο όλα τα
γραφεία
πρακτικής
άσκησης των ΑΕΙ
καταχωρίζουν
στοιχεία μέσω των
οποίων μπορεί να
μετρηθεί ο εν
λόγω δείκτης.

Ετήσια

Μικρή

ΝΑΙ

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση
των συνεργασιών των
Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Άξονας Προτεραιότητας 8. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Δια Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ονομασία Δείκτη

Πηγή

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

10i - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
καθώς επίσης και σε τυπικές, μη
τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Ειδικός Στόχος i: Μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με
υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

T4901 Αριθμός σχολείων
στα οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του
αρχικού

ΟΠΣ, ΕΣΠΑ &
Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
Προγραμματικής
Περιόδου

Σημαντική

ΝΑΙ

11509 Ποσοστό
σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες
εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης
σε μαθητές ΑΜΕΑ

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

ΝΑΙ

11516 Ποσοστό των
σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

ΝΑΙ

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση
των σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου –
Ενίσχυση των δομών και της
ποιότητας της προσχολικής,
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

11520 Ποσοστό
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

10ii - Βελτίωση της ποιότητας,
της αποτελεσματικότητας και
της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και ισοδύναμη με
αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα
άτομα

Ειδικός στόχος iii:
Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των
γνώσεων και των
δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό
εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες
παιδαγωγικές πρακτικές
στην εκπαιδευτική
διαδικασία

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης
ολοκλήρωσης των σπουδών
και ενίσχυση της ισότιμης
συμμετοχής των ΑΜΕΑ και
ατόμων από ΕΚΟ και
χαμηλές εισοδηματικές
τάξεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

T4905 Ποσοστό
ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

Ειδικός στόχος ii: Ενίσχυση
της ποιότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσω της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού

Τ4906 Ποσοστό
ωφελουμένων που
απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε πεδίο
σχετικό με την έρευνά
τους ένα χρόνο μετά την
λήξη της παρέμβασης

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

Έρευνα πεδίου

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Περιορισμένη

Τα δεδομένα θα είναι
διαθέσιμα μέσω
έρευνας πεδίου.

Χρήση/
αξιοποίηση
στοιχείων ΑΕΙ

Μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου το
2023

Μικρή

Χρειάζεται να γίνουν οι
κατάλληλες ενέργειες
προετοιμασίας
προκειμένου να
υπάρχει πρόσβαση στα
εν λόγω στοιχεία

Έρευνα Πεδίου

Μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου το
2023

Περιορισμένη

Τα δεδομένα θα είναι
διαθέσιμα μέσω
έρευνας πεδίου.

ΝΑΙ
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Παραδοτέο 4. Αποτίμηση προόδου/Αξιολόγηση Ε.Π.

Επενδυτική Προτεραιότητα

10iii- Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές
ομάδες στο πλαίσιο τυπικών,
άτυπων και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και
προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων μέσω του
επαγγελματικού
προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων
10iv- Βελτίωση της συνάφειας
των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και συστημάτων κατάρτισης και
της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής
των προγραμμάτων σπουδών

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

119

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
ποιότητας και της
ελκυστικότητας της διά βίου
μάθησης και της
συμμετοχής σε αυτήν του
πληθυσμού (16-66+ ετών),
με πιστοποίηση προσόντων
και διασύνδεση τυπικής, μη
τυπικής και άτυπης μάθησης

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση
των μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

11705 Ποσοστό
συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν

11706 Ποσοστό αύξησης
των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που
υλοποιούνται

11515 Ποσοστό
ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας
στο σύνολο των
μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ,
κ.λπ.

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ,
Δικαιούχοι

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου βάσει
στοιχείων ΟΠΣ
ΕΣΠΑ και των
Δικαιούχων

Σημαντική

ΝΑΙ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ με
χρήση
απογραφικών
δελτίων και με
στοιχεία του
ΥΠΠΕΘ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

119

Κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν ήταν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών. Επειδή πλέον είναι διαθέσιαμ, στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν η τιμή βάσης και η τιμή στόχος.
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Επενδυτική Προτεραιότητα

και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης
και μαθητείας

Ειδικός Στόχος

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση
των συνεργασιών των
Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Τ4907 Ποσοστό
φοιτητών που
πραγματοποιούν την
πρακτική τους άσκηση
σε επιχειρήσεις

Σύστημα ΑΤΛΑΣ,
στον οποίο όλα τα
γραφεία
πρακτικής
άσκησης των ΑΕΙ
καταχωρίζουν
στοιχεία μέσω των
οποίων μπορεί να
μετρηθεί ο εν
λόγω δείκτης.

Συχνότητα
Υποβολής

Ετήσια

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Μικρή

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ

Άξονας Προτεραιότητας 9. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Δια Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τίτλος Επενδυτικής
Προτεραιότητας

Τίτλος Ειδικού Στόχου

Ονομασία Δείκτη

10i - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
καθώς επίσης και σε τυπικές, μη

Ειδικός Στόχος i: Μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με
υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

T4901 Αριθμός σχολείων
στα οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του
αρχικού

Πηγή

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

ΟΠΣ, Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
Προγραμματικής
Περιόδου

Σημαντική

Διαθεσιμότητα
Επικυρωμένων
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ
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Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικός Στόχος

τυπικές και άτυπες δυνατότητες
εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση
των σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου –
Ενίσχυση των δομών και της
ποιότητας της προσχολικής,
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

11509 Ποσοστό
σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες
εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης
σε μαθητές ΑΜΕΑ

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

ΝΑΙ

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

ΝΑΙ

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Παιδείας

Δύο φορές κατά
την
προγραμματική
περίοδο

Σημαντική

ΝΑΙ

Έρευνα πεδίου

Δύο φορές κατά
την

Περιορισμένη

11516 Ποσοστό των
σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου

11520 Ποσοστό
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν
Ειδικός στόχος iii:
Αναβάθμιση και

Συχνότητα
Υποβολής

11514 Ποσοστό
εκπαιδευτικών που

Τα δεδομένα θα είναι
διαθέσιμα μέσω

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Επενδυτική Προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της ποιότητας,
της αποτελεσματικότητας και
της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και ισοδύναμη με
αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας,
ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα
άτομα

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

εκσυγχρονισμός των
γνώσεων και των
δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες
παιδαγωγικές πρακτικές
στην εκπαιδευτική
διαδικασία

προγραμματική
περίοδο

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης
ολοκλήρωσης των σπουδών
και ενίσχυση της ισότιμης
συμμετοχής των ΑΜΕΑ και
ατόμων από ΕΚΟ και
χαμηλές εισοδηματικές
τάξεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

T4905 Ποσοστό
ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

Χρήση/
αξιοποίηση
στοιχείων ΑΕΙ

Μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου το
2023

Μικρή

Χρειάζεται να γίνουν οι
κατάλληλες ενέργειες
προετοιμασίας
προκειμένου να
υπάρχει πρόσβαση στα
εν λόγω στοιχεία.

Ειδικός στόχος ii: Ενίσχυση
της ποιότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσω της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού

Τ4906 Ποσοστό
ωφελουμένων που
απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε πεδίο
σχετικό με την έρευνά
τους ένα χρόνο μετά την
λήξη της παρέμβασης

Έρευνα Πεδίου

Μία φορά στο
τέλος της
προγραμματικής
περιόδου το
2023

Περιορισμένη

Τα δεδομένα θα είναι
διαθέσιμα μέσω
έρευνας πεδίου.

έρευνας πεδίου.
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Επενδυτική Προτεραιότητα

10iii - Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές
ομάδες στο πλαίσιο τυπικών,
άτυπων και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και
προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ
άλλων μέσω του
επαγγελματικού
προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων
10iv- Βελτίωση της συνάφειας
των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και συστημάτων κατάρτισης και
της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών

Ειδικός Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Συχνότητα
Υποβολής

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

120

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
ποιότητας και της
ελκυστικότητας της διά βίου
μάθησης και της
συμμετοχής σε αυτήν του
πληθυσμού (16-66+ ετών),
με πιστοποίηση προσόντων
και διασύνδεση τυπικής, μη
τυπικής και άτυπης μάθησης

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση
των μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

11705 Ποσοστό
συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν

11706 Ποσοστό αύξησης
των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που
υλοποιούνται

11515 Ποσοστό
ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας
στο σύνολο των
μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ,
κ.λπ.

Απογραφικά
Δελτία, ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ,
Δικαιούχοι

Δύο φορές κατά
τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου βάσει
στοιχείων ΟΠΣ
ΕΣΠΑ και των
Δικαιούχων.

Σημαντική

ΝΑΙ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ με
χρήση
απογραφικών
δελτίων και
στοιχεία του
ΥΠΠΕΘ

Ετήσια

Σημαντική

ΝΑΙ

120

Κατά την Αναθεώρηση 2018 δεν ήταν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών. Επειδή πλέον είναι διαθέσιμα, στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης 2019 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν η τιμή βάσης και η τιμή στόχος.
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
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Επενδυτική Προτεραιότητα

πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής
των προγραμμάτων σπουδών
και της καθιέρωσης και
ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης
και μαθητείας

Ειδικός Στόχος

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση
των συνεργασιών των
Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Δείκτες Αποτελέσματος

Πηγή Στοιχείων

Τ4907 Ποσοστό
φοιτητών που
πραγματοποιούν την
πρακτική τους άσκηση
σε επιχειρήσεις

ΑΤΛΑΣ, στο οποίο
όλα τα γραφεία
πρακτικής
άσκησης των ΑΕΙ
καταχωρίζουν
στοιχεία μέσω των
οποίων μπορεί να
μετρηθεί ο εν
λόγω δείκτης.

Συχνότητα
Υποβολής

Ετήσια

Τροφοδότηση από
αντίστοιχο δείκτη
εκροής

Μικρή

Διαθεσιμότητα
(Επικυρωμένων)
Δεδομένων από
Αρμόδια Πηγή

ΝΑΙ
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4.4. Συμπεράσματα και προτάσεις για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη
των απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων
1. Οι δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος είναι μετρήσιμοι και στις περισσότερες των περιπτώσεων
είναι άμεσα συνδεδεμένοι με εκροές. Ωστόσο όσον αφορά στους δείκτες αποτελέσματος που θα
υπολογιστούν μέσω έρευνας πεδίου ή ο υπολογισμός τους θα λάβει χώρα δύο φορές κατά τη διάρκεια
της προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες συλλογής στοιχείων και
ανάθεσης των συμβάσεων, ώστε να μην εντοπισθεί το έργο του αξιολογητή κατά την αποτίμηση της
διακριτής συμβολής των ΕΠ κυρίως σε εθνικούς στόχους.
2. Τα δεδομένα που απαιτείται να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση επιπτώσεων θα πρέπει να
καταγραφούν αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού της συμβολής των δεικτών
εκροής στα αποτελέσματα. Η συμβολή δικαιούχων σε αυτό είναι επίσης καθοριστική, ενώ κεντρικές
υπηρεσίες που έχουν ως αρμοδιότητα το σχεδιασμό και την παρακολούθηση πολιτικών καλούνται να
διευκολύνουν το έργο του αξιολογητή, παρέχοντας κατά το δυνατόν επικαιροποιημένα στοιχεία για την
αξιολόγηση.
3. Στο ίδιο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν από τον Αξιολογητή, τα
Δελτία Ταυτότητας Δεικτών Εκροής και Αποτελέσματος, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη
μεθοδολογία υπολογισμού του κάθε δείκτη, το έτος βάσης, τις υποθέσεις διαμόρφωσης των τιμών βάσης
και στόχου, τη μονάδα μέτρησης του δείκτη, τη συχνότητα αναφοράς στην δημόσια αρχή, την πηγή/
αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνη/ος για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων κ.ο.κ.
4. Σε σχέση με το χρονισμό των αξιολογήσεων, διαπιστώνεται το πρόβλημα ότι οι στόχοι του ΕΠ έχουν
τεθεί για το 2023, ενώ οι αξιολογήσεις θα κινηθούν το 2019 και το 2022 με διαθέσιμα δεδομένα για
προγενέστερα έτη. Ως πηγή, οι έρευνες θα έχουν πιθανόν δεδομένα για τις ενδιάμεσες επιπτώσεις, και σε
ορισμένες περιπτώσεις πλήθος παρεμβάσεων που καθυστερούν στην υλοποίηση και δεν δίνουν εκροή
παρά μόνο όταν ολοκληρωθούν, θα έχουν ίσως μηδενική συμβολή στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
5. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, προτείνεται η αναζήτηση, συγκέντρωση και ταξινόμηση όλου του
διαθέσιμου υλικού, σχετικού με την παρακολούθηση του εκάστοτε δείκτη αποτελέσματος από τον
αρμόδιο φορέα.
6. Η αποτελεσματική αξιολόγηση επιπτώσεων συνοδεύεται από την αναζήτηση όχι μόνο του τι επήλθε ως
θετική αλλαγή, αλλά και για ποιο λόγο συνέβη αυτή. Η επικείμενη αξιολόγηση επιπτώσεων θα πρέπει
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επιπρόσθετα να χαρτογραφεί την αιτιακή αλυσίδα (θεωρία προγράμματος- θεωρία της αλλαγής), να
αναλύει την ενδεχόμενη ετερογένεια σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και να αιτιολογεί το λόγο
εμφάνισής της,

να χρησιμοποιήσει μικτές μεθόδους (προτεινόμενες μικρές έρευνες και μελέτη

περίπτωσης, ποιοτική συγκριτική ανάλυση), να αποτιμά δείκτες και να επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει την
επιφερόμενη αλλαγή.
7. Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2019, α) για τους δείκτες CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR10,
CR11 και CR12, οι τιμές στόχοι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, β) για το δείκτη 11705 θα πρέπει να
επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχοι με τα διαθέσιμα πλέον στοιχεία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για
όλες τις κατηγορίες Περιφερειών σε όλους τους Α.Π.
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Παράρτημα Α. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα
σε Επίπεδο Έργου
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Παράρτημα Β. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών- Πρόσθετοι Δείκτες
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